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A fejezet 
irányítását ellátó 
szerv 

neve:  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
törzskönyvi azonosító száma: 789938 
honlapjának címe: http://www.nav.gov.hu 

 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) létrehozásakor célként tűzte ki és 
működése során folyamatosan szem előtt tartja az állami adó- és vámhatósági feladatok minőségileg 
új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátását, mindemellett a költségvetési 
bevételek kiegyensúlyozott biztosítását. Az állam költségvetésének bevételi oldalát döntő részben 
az adóbevételek határozzák meg, ezért a NAV működése, teljesítménye, eredményei különös 
jelentőségűek.  
 
A NAV 2016. évi kiemelt feladata – továbbra is – az államháztartási bevételek biztosítása a 
szervezet rendelkezésére álló erőforrások hatékony és célzott kihasználásával és a jogalkotó által 
biztosított eszköztár alkalmazásával.  
 
A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, központi hivatalként működő 
központi költségvetési szerv. A NAV látja el az állami adóhatóság és a vámhatóság jogszabályban 
meghatározott feladatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény (NAV tv.), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás (NAV SZMSZ) tartalmaz. 
 
A NAV Hatásköri Jegyzéke alapján 2016-ban a NAV feladatainak száma tovább növekedett, a 
jegyzék összesen 1 116 db fő feladatot tartalmaz. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 
29.) Korm. rendelet tartalmazza a NAV szerveinek felsorolását, hatáskörét és illetékességét. A 
NAV feladatait központi és területi szervei útján látta el.  
 

A NAV Központi szervei: Központi Irányítás, Bűnügyi Főigazgatóság. 

A NAV területi szervei: 

- a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok, 
- a Fellebbviteli Igazgatóság, 
- a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervei, 
- a NAV tv. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti területi szervei: Kiemelt Adó- és 

Vámigazgatóság, Repülőtéri Igazgatóság, Bevetési Igazgatóság, Szakértői Intézet, 
Informatikai Intézet, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet és Gazdasági Ellátó 
Igazgatóság 

A NAV adóbeszedési hatékonyságának növeléséhez kapcsolódóan a nemzetgazdasági miniszter 
által megfogalmazott szervezetkorszerűsítés végrehajtása érdekében – a NAV szervezeti 
átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1738/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján – átszervezés került elrendelésre. A NAV 
szervezeti átalakítása 2016. január 1-jével megtörtént. Az átszervezés következtében a középfokú 
szervek megszűntek, a megyei adó-, valamint a megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságok 
összevonásra kerültek, a korábbi háromszintű szervezet kétszintű lett.  

A NAV tv. 86/C. § (1) alapján a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a 
továbbiakban: KEKI) és a NAV Bűnügyi Főigazgatósága (a továbbiakban: BF) – a közfeladat 
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eredményesebb ellátása céljából – 2016. január 1-jével mint önálló költségvetési szerv megszűnt és 
beolvadt a NAV-ba.  

A központi szervek közül a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet, valamint az Informatikai 
Intézet területi szervként működik tovább, valamint két új szerv jött létre, a Fellebbviteli 
Igazgatóság, és a Gazdasági Ellátó Igazgatóság. A NAV szervek száma 79-ről 39-re csökkent.   

 
I.  A szakmai tevékenység eredményeinek bemutatása 
 

I.  1. A NAV bevételei 2016. évben 
 
A NAV által kezelt bevételek az év során összességében kedvezően alakultak. A szervezet 
előirányzathoz kötött bevételei együttesen 12 793,1 Mrd Ft-ot tettek ki, amely 455,3 Mrd Ft-
tal, 3,7 %-kal meghaladta az előző évben realizálódott bevételt. Ezzel a növekménnyel az egyes 
adónemek (év közben módosított) előirányzatainak összessége 31,6 Mrd Ft-tal túlteljesült . A 
2016. évben a személyi jövedelemadó mértékének csökkentésén kívül az adózást érintő 
szabályozásban nem történtek olyan mértékű változások, amelyek a bevételek alakulását 
jelentősebben befolyásolták volna, így az eltelt időszakban a költségvetés bevételi alakulását 
elsősorban a gazdálkodás általános külső és belső körülményei, a munkaerőpiac kedvező alakulása 
és a NAV által a feketegazdaság visszaszorítása érdekében tett intézkedések befolyásolták. 
 
A növekmény meghatározó része – a pénzforgalomban képviselt súlyuknak megfelelően – a 
kiemelten kezelt adónemekből származott. Ezen adónemekből összességében 11 843,6 Mrd Ft 
bevétel keletkezett, 4,7 %-kal több mint az előző évben. A többlet döntően a társadalombiztosítási 
járulék, társasági adó, NFA, EHO, SZJA és jövedéki adó bevételek emelkedéséből származott. 
 
Az államháztartás bevételi oldalát jelentősen befolyásoló adónemek vonatkozásában az 
alábbiak emelhetők ki. 
 
A személyi jövedelemadóból származó bevétel az év során folyamatosan kedvezően alakult, az 
éves előirányzat évközi időarányos teljesülésében nem volt elmaradás. Az év elejétől kialakult 
kedvező bevételi pozíció érdemlegesen nem módosult, negatív irányú változás nem következett be, 
így az év végi eredmények is kedvezően alakultak. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy a 
bértömeg év elején kialakult növekedési üteme tartósan megmaradt az üzleti és a közszféra esetében 
is, emellett a nem rendszeres juttatások tömege is a megfelelő szinten állandósult. Összességében 
1 717,6 Mrd Ft költségvetési bevétel realizálódott, amely az adókulcs csökkenés ellenére 
29 Mrd Ft-os növekedést jelentett a bázisidőszakhoz viszonyítva. Mérsékelte a költségvetés 
bevételét, hogy az idén az előző évi jövedelmek bevallásával összefüggésben 9,2 Mrd Ft-tal több 
adó visszaigénylés történt a tizenkét hónap folyamán a bázishoz képest. Az adónemről 
összességében kiutalt összeg elérte a 93,3 Mrd Ft-ot. Az említett pozitív hatások következtében a 
személyi jövedelemadó éves költségvetési bevétele 23,2 Mrd Ft-tal meghaladta a költségvetési 
előirányzatot. 
 
A NAV számláin megjelenő különböző jogcímek alapján képződött társadalombiztosítási járulék 
és szociális hozzájárulási adóból származó bevételek esetében összességében a 
jövedelemkiáramlás tömegének szintje elérte azt a mértéket, amely mellett a járulék alapok 
képződése is – az előirányzat teljesülése szempontjából – megfelelő ütemben emelkedhetett. Az 
eltelt évben az E. és NY. Alapok járulékbevételeinek növekedési üteme lassult a bázisidőszakhoz 
viszonyítva, melyben azonban döntő szerepe van a szociális hozzájárulási adó 2016. július 1-től 
történő átcsoportosításának az NFA javára. Összességében azonban a járulék és szociális 
hozzájárulási adó adóalapjának bővülése a versenyszférában és a költségvetési szférában is 
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kedvezően alakult a foglalkoztatás és a járulékalap növekedésének köszönhetően. Az év során a 
NAV által kezelt beszedési számlákon összesen 4 289,5 Mrd Ft bevétel realizálódott, 234,6 Mrd Ft-
tal meghaladva a tavalyi eredményeket. A jelzett bevételi többlet a versenyszféra foglalkoztatás 
bővülése mellett a közszférában végrehajtott életpálya intézkedésekhez kötődik. A kedvező 
munkaerőpiaci folyamatok és a végrehajtott kormányzati bérintézkedések eredményeként az 
E. és NY. Alap járulék és szociális hozzájárulási adó bevételei a költségvetési előirányzatot 
jelentős mértékben meghaladták, a túlteljesítés 59,7 Mrd Ft. 
 
Az egészségügyi hozzájárulás esetében az elmúlt év bevételeinek alakulására jellemző volt, hogy 
néhány hónap kiugróan magas összegétől eltekintve - mint például a jelentős decemberi 
többletjuttatások hatására realizálódott magas bevétel - viszonylag szűk határok között ingadozott, 
ennek megfelelően a növekedési dinamikája is stabil maradt. Az eredmények alakulásában jelentős 
szerepe volt annak, hogy a munkabéren kívüli juttatások év közben sem csökkentek valamint az 
éves bevétel tartalmazza a nyugellátásban részesülők számára 2016 decemberében juttatott 
Erzsébet-utalványok EHO vonzatát. Az előző évi adatokat folyamatosan meghaladó tárgyévi 
befizetések következtében az időszak összbevétele elérte a 187,4 Mrd Ft-ot. Ez 21 Mrd Ft-tal több, 
mint az előző év azonos időszakában. Az éves bevétel 23,2 Mrd Ft-tal meghaladta a 
költségvetési elvárást. 
 
Az általános forgalmi adóból származó bevétel alakulását negatívan befolyásoló, a NAV 
feladatellátásán túlmutató tényezők hatása az év nagy részében folyamatosan fennállt. Ezek közül a 
legjelentősebb az üzemanyagárak tartósan alacsony szintje, a feldolgozóipar teljesítményének 
vártnál alacsonyabb bővülése, a fogyasztói és ipari értékesítési árszínvonalának csökkenése, 
valamint a beruházások és az építőipar teljesítményének mérséklődése, ami részben az uniós 
források kifizetésének átmeneti csökkenésére vezethető vissza. Az adózók a NAV számláira 
összességében – az import és dohánytermékek áfáját is tartalmazva – 5 557,8 Mrd Ft-ot fizettek be, 
ez mindössze 1,1 %-os növekedést jelentett. A visszaigényelt adó 2,5 %-kal emelkedett, a tavalyi 
2 213,1 Mrd Ft-ról 2 267,5 Mrd Ft-ra. Összességében a költségvetés nettó áfabevétele 4,9 Mrd Ft-
tal haladta meg az előző évben realizálódott összeget. Ezzel az adónem éves bevétele az előzetes 
prognózisnak megfelelően 98,6 Mrd Ft-tal maradt el az év közben módosított költségvetési 
előirányzattól.  
 
A társasági adó esetében a 2016. év havi és kumulált teljesítése – elsősorban a növekedési 
adóhitelhez kapcsolódó február, május, augusztus és november havi kötelezettséghez kötődően – 
jelentős eltérést mutat az előző évhez viszonyítva. Az adózók befizetése 246,4 Mrd Ft-tal 
meghaladta a 2015. évi befizetést. Az éves bevételt mérsékelte a 896,8 Mrd Ft-os befizetés mellett a 
visszaigényelt adó – a cégek által tett társasági adó felajánlások és ezek átutalása, illetve a 2015. évi 
elszámolást követő túlfizetések visszaigénylése miatt – jelentős, 110,4 %-os emelkedése, a tavalyi 
101,5 Mrd Ft-ról 213,7 Mrd Ft-ra. A fentiek alapján 2016.évben a költségvetésnek 683,1 Mrd Ft 
bevétele képződött. Ezen összeggel az éves bevétel megközelítette az éves költségvetési 
előirányzatot, az elmaradás 6,8 Mrd Ft. 
 
Jövedéki termékek után a tárgyévben befolyt 1 011,8 Mrd Ft-os bevétel 13,5 Mrd Ft-tal (1,3 %-
kal) magasabb az előző év azonos időszakának bevételénél. Üzemanyagok jövedéki adója esetében 
a 2016. évi 615,7 Mrd Ft-os nettó egyenleg 32 Mrd Ft-tal haladta meg előző év azonos időszakának 
egyenlegét, melyből 4,2 Mrd Ft a tárgyévi kiutalások alacsonyabb összegének tulajdonítható. Az 
egyéb termékek jövedéki adójának tizenkét havi nettó egyenlege 98,4 Mrd Ft, ami 7,3 Mrd Ft-tal 
haladta meg a bázisidőszaki értéket. Dohánygyártmányok jövedéki adója számlán a termékkörhöz 
kapcsolódó tárgyévi bevétel 297,4 Mrd Ft, mely 26,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb a bázisidőszaki 
adatnál. A tárgyévben érvényesített fizetési kötelezettség csökkentés, adó visszatérítés, adólevonás 
összege 2,8 Mrd Ft-tal volt több az előző év azonos időszaki értékénél. Összességében a 
költségvetési törvény jövedéki adó előirányzata 27,4 Mrd Ft-tal túlteljesült. 
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Az év során összességében 441,8 Mrd Ft támogatás kiutalása történt meg különféle jogcímeken. A 
folyósított összeg 27,8 Mrd Ft-tal több az előző évi összegnél. A kiutalt támogatások döntő 
többségét az egyedi és normatív támogatás (333,6 Mrd Ft) és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
(97,9 Mrd Ft) tette ki, összesen 431,5 Mrd Ft-ot. 
 
A behajtási tevékenység bevételekre gyakorolt hatása 
 
A NAV 2016. évben 1 106 ezret meghaladó behajtási tevékenysége eredményeként (saját 
hatáskörben és megkereső szervek részére indított végrehajtások száma) nem egészen 258 Mrd Ft 
követelést szedett be az adózóktól. Az igazgatóságok saját hatáskörben és a megkereső szervek 
részére 14,8 %-kal kevesebb végrehajtási eljárást indítottak, az érintett tartozás értékösszege 
2015. évhez képest 8,1 %-kal alacsonyabb, ami mintegy 1 298 Mrd Ft-ot tett ki. A felszámolással, 
valamint csőd és vagyonrendezéssel érintett adózóktól csaknem 6,6 Mrd Ft bevétel realizálódott. 
A végrehajtási bevételek elmaradása részben az eredményes hátralékkezelés következtében elért 
jelentős adózói hátralékcsökkentéssel (ideértve a friss adózói hátralékok számottevő csökkenését 
is), részben a megváltozott behajtási filozófiával (mint a végrehajtást megelőző fizetési felszólítások 
tömegesen alkalmazásával) függ össze. Az összes bevételből 243,5 Mrd Ft (97,4 %) végrehajtási 
eljárásból származott, a többi, a felszámolások és csődeljárások bevétele. 
 
A folyamatban lévő ügyek (saját-, és megkeresésre folytatott végrehajtás, behajthatatlanná 
nyilvánított, valamint a fizetési kedvezményi ügyek) száma egy év alatt kis mértékben, 2,3 %-kal 
csökkent, ami megközelíti a 494 ezret. A végrehajtással érintett összes tartozás csaknem 
2 135 Mrd Ft, mely 6,6 %-os növekedést mutat. Hasonlóan az ügyszámok alakulásához, a 
végrehajtási és a fizetési kedvezményi ügyekben az érintett összeg csökkenése, míg a 
behajthatatlanság kezelésénél és a külső szervek megkereséseinél viszont ennél nagyobb arányú 
összegnövekedés tapasztalható. 
 
Megkereső szervek kérelmére indult végrehajtások száma 2016. év végéig csaknem 568 ezer 
volt, ami 20,6 %-kal magasabb a 2015. évi ügyszámnál. A Hivatal az összes megkereső szervnek 
a beszámolási időszakban mintegy 7,6 Mrd Ft egyéb köztartozást szedett be, 11,7 %-kal többet, 
mint a bázisidőszakban. 
 
A behajtott összegnek 43,5%-a két jogcímre, diákhitel tartozásokra (1 188 millió Ft) és 
hulladékgazdálkodási díjtartozásokra (2 101 millió Ft) folyt be. A diákhitel tartozás esetén az 
érintettek körében jellemzően hatékonyabb a behajtás, a hulladékgazdálkodási díjtartozásnál pedig 
számossága okán keletkezett az átlagot meghaladó végrehajtási bevétel. Jelentősebb – 300-
500 millió Ft közötti – bevétel további négy jogcímet érintő követelések (rendőrségi közúti 
bírságok, önkormányzat felé fizetendő adók, nyugdíjbiztosító követelései, valamint hulladéklerakási 
járulék) behajtásából származott. 
 
Két éve folyamatosan, rendkívül nagy számban érkeznek a hulladékgazdálkodási díjak, valamint a 
kamarai hozzájárulás behajtásával kapcsolatos megkeresések az igazgatóságokhoz. Az 
ügyszámnövekedés 2016-ban sem állt meg, sőt tovább fokozódott a földhivatali díj és költség 
tételek szintén nagyszámú behajtási ügye miatt. Az azonnali intézkedést igénylő megkereső 
szervekkel kapcsolatos követelések túlnyomó többsége változatlanul kisösszegű, ezek a tételek 
messze elmaradnak a behajtandó adótartozások nagyságrendjétől. 2016-ban is több új, adók 
módjára behajtandó köztartozást rendeltek a jogszabályok az adóhatósághoz, így jelenleg mintegy 
140 jogcímen kell megkereső szervekkel kapcsolatos ügyet kezelni (ide értendőek a „belső 
megkeresések” is: szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság).  
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A hulladékgazdálkodási díjakkal, a kamarai hozzájárulással, valamint a földhivatali díjakkal és 
költségekkel kapcsolatos megkeresések generálták a legtöbb végrehajtási ügyet. Az összes 
behajtási megkeresési tételnek 56,4%-a hulladékgazdálkodási díjjal volt kapcsolatos, illetve a 
fenti három jogcímen az összes tétel 71,8%-át kellett kezelni. 
A három legnagyobb tételszámú megkeresésen kívül 2016-ban is a diákhitel tartozások és a 
rendőrség közúti bírság megkeresései a legjellemzőbbek, mindemellett új elem a „TOP listán” az 
eljárási bírsággal és a felszámolói díjakkal kapcsolatos megkeresések darabszáma is. Az utóbbi 
négy megkereső szervtől összesen mintegy 90 ezer behajtandó tételt érkezett.  
 
A tapasztalatok szerint 2016-ban is jellemző tendencia volt, hogy a megkeresésre folytatott 
behajtások a korábbiakhoz képest jobban elhúzódtak. Elsősorban a hulladékgazdálkodási díjak 
rendkívüli számossága miatt a folyamatban lévő végrehajtással érintett adózók száma - egy év 
alatt – 182 ezerről 231 ezerre, 26,9%-kal nőtt . A megnövekedett ügyszámból 98 ezret meghaladó 
(az összes ügy 42,5 %-a) a hulladékgazdálkodási díjak, mintegy 21 ezer a kamarai hozzájárulások, 
csaknem 13 ezer a diákhitel tartozások, megközelítően 14 ezer földhivatali díjak és költségek 
behajtásával kapcsolatos. E négy jogcímen együtt folyik be az összes megkereséses végrehajtás 
63 %-a. 
 
Az adósminősítési rendszerben a megbízható adózók pozitív elbírálásban részesülésének lényegi 
eleme az is, hogy ne álljanak végrehajtási eljárás alatt és ne rendelkezzenek 500 ezer Ft-ot 
meghaladó nettó adótartozással. Minderre tekintettel a NAV – élve az Art. 150. § (1) bekezdésében 
biztosított lehetőséggel – az 500 ezer forint alatti adótartozások esetén nem kezdeményezett 
haladéktalanul végrehajtási eljárást. A megbízható adózói státusz védelme érdekében az 
igazgatóságok első lépésben fizetési felszólítást (ez nem végrehajtási cselekmény, az ennek hatására 
befolyt összegek nem növelik a végrehajtás során beszedett összegeket) küldenek az adósnak, s 
csak amennyiben a fizetési felszólítás eredménytelen, indul meg a végrehajtási eljárás.  
 
A végrehajtást megelőző intézkedések közül a fizetési felszólítások száma, és az ezek alapján 
történő befizetések összege kiugróan nőtt , ami értelemszerűen a végrehajtási bevételek 
csökkenéséhez vezetett. Az intenzív hátralékkezelési munka a működő adózói hátralékok tartós 
csökkenését eredményezte, ami a behajtás „merítési alapját” jelentősen mérsékelte. Az adatok 
alapján csökkent a cégmegszűnési eljárások száma, ez szintén a végrehajtható hátralékok 
csökkenésének irányába hatott. Mindezen kívül az inkasszó-hatékonyság évek óta megfigyelhető 
romlása 2016-ban sem állt meg, valamint még több külső megkeresést kellett kezelni az 
igazgatóságoknak, ami tovább mérsékelte az adó-végrehajtási bevételek növekedését. 
 
A kisösszegű hátralékosoknál a fentiek alapján a végrehajtási ügyindítást megelőzően fizetési 
felszólítást adnak ki az igazgatóságok. A fizetési felszólítások száma 2016. évben csaknem 
489 ezerre nőtt, mely 90,8 %-kal több mint egy évvel korábban. Ezen behajtási „irányváltás” 
következtében a fizetési felszólítási bevétel 7,3-szerese (17,5 Mrd Ft) a 2015 évinek. 
 
A folyamatban lévő végrehajtások számában (310 ezer) és összegében is (1 041 Mrd Ft) a 2015. 
év végi állományhoz képest 10 % körüli csökkenés következett be, döntően a kevesebb működő 
adózói hátralék, a kevesebb végrehajtási ügy, valamint – a korábban már említett – behajtási 
munkán belül nagyobb arányban végzett fizetési felszólítások miatt. Az igazgatóságok 2016-ban 
több mint 339 ezer végrehajtási ügyet fejeztek be. 
 
A Hivatal a szakmai elvárásokkal összhangban 2016-ban is különös figyelmet fordít a szerényebb 
eredményt hozó, ugyanakkor jelentős erőforrást igénylő, de az adózási fegyelmet erősítő mögöttes 
kötelezésekre és a biztosítási intézkedésekre. Az év során 2 128 esetben történt mögöttes, kvázi 
mögöttes kötelezés, ami – a kevesebb végrehajtási üggyel összefüggésben – elmarad a 
bázisidőszaki ügyszámtól. A biztosítási intézkedések száma 1 274 volt, ami közel megegyezik a 
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bázisidőszakban kimutatott ügyszámmal. Jellemzően ingatlan (34 %) és követelés (18 %) került 
biztosítási intézkedés alá. 
 
Megállapítható, hogy a folyamatosan csökkenő végrehajtható vagyon, a kevesebb inkasszálható 
összeg miatt az ügyek a korábbiakhoz képest jobban elhúzódnak (ideértve a számos 
behajthatatlanná nyilvánítást), ezáltal a tartozás is halmozódhat. Nőtt az ügyintézők leterheltsége, 
mivel az utóbbi időben ugyan nem növekedett a „kézben tartott” behajtási ügyek száma, 
ugyanakkor a majdnem megduplázódott számú fizetési felszólítást is kezelni kellett. 
 
A NAV  2016. évben az összes végrehajtási bevétel 48,9 %-át, 122,8 Mrd Ft-ot hatósági átutalási 
megbízással (inkasszóval) szedte be, melyhez több mint 671 ezer hatósági átutalási megbízást 
bocsátott ki, nem egészen 2 897 Mrd Ft tartozás behajtására. A kibocsátott inkasszók száma 40,5 %-
kal, értékösszege 22,2 %-kal alacsonyabb, mint a bázisidőszakban, melyből 29,3 %-kal kevesebb 
bevétel származott. A bevételnek 33,9 %-a (85,2 Mrd Ft) a végrehajtási cselekmény 
foganatosítását követően folyt be, amiből a fizetési kedvezményekre 13,6 Mrd Ft-ot (5,4 %) 
fizettek meg az adózók. Végrehajtási átvezetésből a bevétel 12,1 %-a (30,4 Mrd Ft), jövedelem-
letiltásból a bevétel 3,3 %-a (8,2 Mrd Ft), követelésfoglalásból 0,9 %-a (2,2 Mrd Ft) realizálódott. 
Az árverési, jellemzően elektronikus árverési bevételek (2,3  Mrd Ft) 0,9% részarányt képviseltek. 
 
A NAV szolgáltatói tevékenységének egyik kiemelten kezelt területe az Elektronikus Árverési 
Felület (EÁF). A NAV  2016. évben 20 838 árverést - 24,9 %-kal többet, mint bázisidőszakban - 
hirdetett meg. A végrehajtási tevékenységgel kapcsolatosan 19 798 árverés fejeződött be, 21,1 %-
kal több mint megelőző évben. Ezen belül az ingóárverések száma 19,3 %-kal, viszont a lezárt 
ingatlan árverések száma 56,4 %-kal volt magasabb, mint 2015-ben. Az ingatlanárverések 
növekedése azzal is összefügg, hogy elkészült az ingatlanárveréseket érintő informatikai fejlesztés. 
Ezt követően nyílt meg a lehetőség az előárverezési joggal érintett ingatlanok elektronikus 
árverésére. 
 

Az ingóárverések számában tapasztalt növekedés 2016. évi egyik kiemelt feladat teljesítésére is 
visszavezethető. Az igazgatóságok a helyszíni eljárásokat kiemelten kezelték, a korábbiakhoz 
képest szélesebb körben törekedtek a teljes körű végrehajtás mielőbbi lebonyolítására. 
 
Az ingóságoknál romlott a sikerességi arány (33,2 %-ról 25,1 %-ra), ami azzal függ össze, hogy az 
igazgatóságok nagyobb számban foglaltak kevésbé értékesíthető ingóságot. Az ingatlanoknál 
viszont kismértékben javult a sikerességi arány (17,2 %-ról 17,6 %-ra). 
 
Annak ellenére, hogy az árverések darabszáma nőtt  – mivel nagyobb mennyiségben ugyan, de 
kisebb értékű vagyontárgyak kerültek kalapács alá – az értékesített vagyon becsértéke és a 
vételár is elmarad a 2015. évben kimutatott összegtől. Az ingóságoknál az eredményesség 
(vételár/becsérték) 1,1 %-kal, 73 %-ra csökkent, az ingatlanoknál pedig 86,7 %-ról 74,5 %-ra 
csökkent. 
A vám- és bűnügyi szakterület által lefoglalt, illetve elkobzott vagyontárgyak árverése az 
adószakmai árverésekhez képest 2016-ban is jelentősen kisebb számban, de eredményesebben 
működött. Az árveréseken piacképesebb, speciális vevőkört érintő ingóságok kerültek 
meghirdetésre, jellemzően a jármű és fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok kategóriában. A 
2016-ban befejezett 503 árverésből 377 zárult sikeresen, itt a sikerességi arány 78,9 %. Az 
értékesített vagyontárgyak becsértéke 172,4 millió Ft volt, a vételár meghaladta a 146,5 millió Ft-ot, 
így az eredményesség 85 %-ot mutat, ami igen kedvező arány. 
A NAV kintlév őségei 2016-ban kedvezően alakultak. Minden hátralékos adózói körben pozitív 
elmozdulás történt, a hátralékosok számában és a hátralék összegében is jelentős csökkenés 
valósult meg a 2015. évi adatokhoz képest.  
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A nem működő gazdálkodóknál a legnagyobb mértékű (37,5 %) a hátralékállomány 
csökkenése. A működő vállalkozásoknál az adózók számát és az érintett összeget tekintve is a 14-
15 %-os csökkenés következett be. A korlátozottabban kezelhető hátralékos magánszemélyek 
száma 13,5 %-kal, a hátralékuk 14,5 %-kal csökkent 2015. évi adatokhoz képest. A nem 
működők gazdálkodóknál és a magánszemélyeknél a hátralékok aprózódása figyelhető meg (a 
tartozás összege gyorsabban csökkent, mint az adósok száma), ugyanakkor a működő 
gazdálkodóknál az egy adósra számított (átlag) tartozás minimálisan növekedett az egy évvel 
ezelőtti adatokhoz képest. 
 
Számottevően javította az eredményeket a működő vállalkozások hátralékkezelésében a 2016. évi 
kiemelt feladatokkal összhangban kiadott tömeges számú fizetési felhívás, valamint a kiugróan 
megnövekedett számú helyszíni eljárás pozitív hatása. A végrehajtás eredménytelensége esetén a 
leghatékonyabb hátralékkezelési eszköz a még mindig jelentős számú felszámolás kezdeményezés 
volt, annak ellenére, hogy több hónapig - technikai okokból - nem működött a felszámolási 
indítványt kezelő elektronikus kapcsolat a NAV és a bíróságok között. Előzőeken kívül a 
hátralékkezelésben döntően a behajthatatlanság vizsgálat korábbiakhoz képest szélesebb körű 
alkalmazása a legcélravezetőbb. A tevékenységet nem folytató vállalkozásokkal szemben az idén 
is jelentős számban indulnak kényszertörlési, valamint az adószám törlésre irányuló eljárások. 
A kényszertörléssel érintett cégek egyre nagyobb arányban játszanak szerepet a működő 
vállalkozások hátralékállomány csökkentésében.  
 
A korábbi években a működő vállalkozások eredményes hátralékkezelésének közvetlen 
következménye a nem működők folyamatos hátraléknövekedése volt. A tárgyévben a nem működő 
cégek tartozásait döntően a felszámolások és végelszámolások állományának jelentős 
csökkenése határozta meg.  
 
A nem működő gazdálkodóknál elért gyorsabb hátralékcsökkenés nagy része a felszámolásban 
érintett követelés-lemondások fokozottabb érvényesítésével függ össze, de a tapasztalatok szerint 
a bíróságok is intenzívebben fejezték be a megszűnési eljárásokat. Ez utóbbit az is mutatja, hogy az 
egy évvel ezelőtti adatokhoz képest rendkívül megnőtt a megszűnt felszámolási és kényszertörlési 
eljárások következtében leírt  (folyószámláról törölt) követelések összege.  
 
A magánszemélyeknél az elektronikus banki megkeresések (EBT), valamint jelentős mértékben a 
behajthatatlanság vizsgálat eredményei (nem behajtható nagy összegű revíziós megállapítások 
behajthatatlanná nyilvánítása) járultak hozzá az állomány csökkentéséhez. Központi elévültetés 
alkalmazásának köszönhetően a magánszemélyeknél mintegy tíz milliárd forint összegű 
hátralékcsökkenés következett be. 
A NAV hátralékosainak a száma 2016. év végéig az előző év végétől 13,6 %-kal, csaknem 
1 464 ezerre csökkent. A teljes hátralékállomány egy év alatt ennél is nagyobb mértékben 
32,8 %-kal, nem egészen 1 648 Mrd Ft-ra csökkent, mely a működő adózók 14,3 %-os 
(70,2 Mrd Ft-os) és a nem működő adózók 37,5 %-os (735,3 Mrd Ft-os) csökkenésének az 
eredménye. A működő gazdálkodók hátraléka 38 Mrd Ft-tal,  míg a magánszemélyek hátraléka 
32,3 Mrd Ft-tal csökkent. 
A teljes állományon belül a működő gazdálkodók körében a hátralékosok száma 15 %-kal, a 
tartozás összege 14,1 %-kal csökkent egy év alatt. A nem működők tartozása 37,5 %-kal, az 
érintett adózók száma pedig 11,5 %-kal csökkent. A magánszemélyeknél is érzékelhetőek a 
hátralékkezelési tevékenység eredményei, melynél a hátralék összege 14,5 %-kal, az érintett 
személyek száma 13,5 %-kal csökkent a 2015. év végi állapothoz képest. 
 
A hátralékállomány szerkezetében a végrehajtható (működő adózói) hátralékok aránya 25,6 %-
ra nőtt, amely több mint 421 Mrd Ft-ot tett ki 2016. év végén. Az arány növekedése a nem 
működő adózóknál elért hátralék csökkentés következménye. A teljes hátralékállomány 74,4 %-
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át a nem működő gazdálkodók - nem behajtható (korlátozottan behajtható) - hátraléka képviseli 
mintegy 1 227 Mrd Ft összegben. 
 
A működő gazdálkodói hátralék (230,5 Mrd Ft) az összes hátraléknak 14,0 %-a, a 
magánszemélyek kevésbé hatékonyan beszedhető hátraléka (190,5 Mrd Ft) pedig 11,6 %-át 
jelenti a teljes hátralékállománynak. 
 
A kedvező hátralékkezelési eredményekhez a folyamatos behajthatóság vizsgálat, a 
behajthatatlanná nyilvánítás tervszerű alkalmazása jelentősen hozzájárult, melynek szabályai 
a hátralékkezelés hatékonyabbá tétele érdekében változtak. 2016. július 1-jével módosult a 
behajthatatlan adótartozások nyilvántartásának és törlésének rendje (Art. 162/A. §). A 
10 000 Ft-ot meg nem haladó tartozást behajthatatlanság címén törölni kell, amennyiben az adós 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára irányuló inkasszó eredménytelen volt. A 
100 000 Ft-ot meg nem haladó tartozások behajthatatlanságuk okán törölhetőek, ha a végrehajtás 
érdekében minden intézkedés megtörtént, azonban az eljárás végrehajtható vagyon hiányában nem 
vezetett eredményre.  
 
Az új szabályok alkalmazása inkább az adósok számának csökkenésében jelentkezett. Az ilyen 
okból törölt tartozások mintegy 3,6 ezerrel csökkentették a behajthatatlansággal, illetve a 
végrehajtással érintett adózók körét. A hátralék összegében mindössze 37,2 millió Ft csökkenés 
következett be.  
 
A hátralékállományból 2016-ban összesen 566,5 Mrd Ft tartozást kellett behajthatatlanként 
nyilvántartásba venni, 59,9%-kal többet, mint a megelőző évben. Mindeközben a teljes 
behajthatatlan állomány (figyelembe véve a behajthatatlanná nyilvánítás megszűnéseit is) 
folyamatos növekedés mellett egy év alatt 37,3%-kal, 972 Mrd Ft-ra nőtt. A behajthatatlanként 
nyilvántartott tartozással érintett adózók száma meghaladta a 70 ezret. 
A behajthatatlanná nyilvánított hátralékkal együtt a NAV teljes követelésállománya 
2 619,8 Mrd Ft, ami jelentős részben a felszámolásban érintett hátralékok csökkenése okán, 17,1 
%-kal kevesebb, mint 2015. év végén. Csökkent a végrehajtható hátralék állomány is csaknem 
4 %-kal.  
Az igazgatóságok a folyószámla- és hátralékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan elévülés miatt 
(döntő többségében korábban behajthatatlannak minősített) 149,5 Mrd Ft tartozást töröltek, ami 
49,5%-kal több mint egy évvel korábban. Az összeg növekedése jelentősen összefügg a 2016 
szeptemberében végrehajtott központi elévültetés eredményével. 195 596 adózó (421 ezer tétel), 
2,2 Mrd Ft összegű elévült tartozása automatikus évültetés útján, további 91 969 adózó (890 ezer 
tétel) 23,1 Mrd Ft összegű elévült kötelezettsége az 5 éves szabály alapján került törlésre az 
adószámlákról.  
A törlések 59 %-a magánszemélyeket érint, döntő részben késedelmi pótlék, bírság, áfa és szja 
adónemben.  
 
Köztartozásokra visszatartott összegek 
 
Az igazgatóságok a beszámolási időszakban országosan összesen 119 818 db, míg 2015. év azonos 
időszakában 121 736 db visszatartással érintett (pénzforgalmat lebonyolító bevallásokban, 
valamint a kiutalási és átvezetési kérelmeken visszaigényelt összegekre vonatkozó) tétel 
felülvizsgálatát végezték el. A visszatartott összeg 2016. évben 24 Mrd Ft , míg 2015. évben 
26,2 Mrd Ft volt. 
 
A bejelentési kötelezettség alá eső kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén az adózók 
kockázati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az adózók a beszámolással érintett időszakban közel hét 
milliárd forint  összegben nyújtottak kockázati biztosítékot, az elkülönített letéti számlára 
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történő befizetéssel, melyből az állami adó- és vámhatóság egy milliárd forintot számolt el az 
adózó nyilvántartott adótartozására.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése 
alapján, az államháztartáson kívüli természetes személynek és jogi személynek folyósítandó 
költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezettet terhelő 
köztartozás összegét (legfeljebb a támogatás összegének erejéig) az agrártámogatások esetén a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), más költségvetési támogatás esetén a 
Magyar Államkincstár  (MÁK) a NAV adatszolgáltatása alapján visszatartja és a megfelelő 
költségvetési számlán jóváírja. Az adatszolgáltatás alapján a MÁK 3,1 Mrd Ft , az MVH 
2,1 Mrd Ft beutalást teljesített. 
 
 

I.  2. Szolgáltató tevékenység 
 

A 2016. év végén nyilvántartott működő adóalanyok száma meghaladta az 1, 84 milliót, mely 
1,5 százalékkal több, mint a 2015. év azonos időszakában. 
28 926 új cég esett át adóregisztrációs eljáráshoz kötődő adó- és vámhatósági szűrő-vizsgálaton. 
Ennek eredményeként 1 673 adózó nem kezdhette meg tevékenységét, mert a NAV jogerősen 
elutasította az adószám megállapítása iránti kérelmüket. A működő cégek vezető tisztségviselői, 
illetve tagjai személyében bekövetkezett változások és az adószám megállapítását megelőzően 
lefolytatott eljárások körét is tekintve 17 687 esetben merült fel olyan akadály, amelynek 
következtében az állami adó-és vámhatóságnak az eljárást le kellett folytatni.  

 
Az egyéb adózási formát választó adózók közül a kisadózók tételes adóját választó adóalanyok 
száma összességében 33,8 %-kal növekedett, míg a kisvállalati adót és egyszerűsített vállalkozói 
adót választók száma csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. 
 
A NAV adó-, vám-, jövedéki és rendészeti szakmai igényeit teljes mértékben kiszolgáló EGYKE 
adatlapon 24 599 fő teljes körű meghatalmazottat jelentettek be tárgyidőszakban.  
 
2016-ban átlagosan közel 550 ezer adózó minősítését végezte el negyedévente a Hivatal. 
A kockázatos adózók száma az előző negyedévhez képest mindig emelkedett, így a III. negyedévben 
a minősítettek 6,6%-át tették ki. Ennek oka, hogy a kényszertörlés alatt álló adózók, illetve az 
adóteljesítményük 70 %-át meghaladó adókülönbözettel vagy mulasztási bírsággal érintett adózók is 
kockázatosnak minősülnek már, egy év közbeni jogszabályváltozásnak köszönhetően. 
 
A köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) aktuálisan nyilvántartott adózók száma az 
év végén 145 709 fő, egy évvel korábban 129 205 fő volt. Ez közel 13%-os, a korábbiakhoz képest 
lassúbb növekedést jelent. Az év folyamán 58 636 - 2015-ben 78 879 – felvételi kérelem érkezett a 
Hivatalhoz. Az adatbázisba jellemzően azok kérik felvételüket, akik számára kötelező, vagy anyagi 
érdekük fűződik hozzá, ezeknek a köre viszont az elmúlt két évben jelentősen nem változott. Olyan 
kormányzati intézkedés, ami az adatbázisba történő jelentkezést ösztönözné a vizsgált időszakban 
nem történt. 
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §- ában foglalt 
rendelkezés megtétele kapcsán a 2016. december 31-ig 7 046 db 16RENDNY, valamint 3 126 db 
(eltérő üzleti éves adózók által benyújtott) 15RENDNY érkezett a hivatalhoz. 
 
A 2016. évben 2,1 millió fő felajánlása alapján több mint 8,4 Mrd Ft összegben teljesített szja 1%-
os kiutalást a Hivatal. A regisztrált, felajánlásra jogosult szja 1%-os kedvezményezettek száma év 
végére 28 182, míg a felajánlásokból kizárással érintett kedvezményezettek száma 867 volt. 
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A Hivatal 2016. évben megközelítőleg 380 ezer esetben képezte meg azon magánszemélyek 
adóazonosító jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket, ami azért is 
kiemelkedően fontos, mert így a 2016. évi adóbevalláshoz és a 2017-ben adott adóelőleg 
nyilatkozatokhoz - különösen a családi kedvezmény érvényesítéséhez – az már rendelkezésre fog 
állni. Az adóigazolványok gyártása és postázása szintén hivatalból - külön kérelem nélkül - 
történt meg a belföldi lakóhellyel rendelkező fiatalok részére, ezzel kapcsolatban az érintetteknek 
nem volt teendője. 
 
Tárgyév végén 537 érvényes online pénztárgép szerviz, illetve 1 271 érvényes műszerészi 
igazolvány szerepel a nyilvántartásban.  
 
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben 2016. december 31-ig 
67 398 elsődleges felhasználó, valamint 47 089 másodlagos felhasználó regisztrációja történt 
meg.  
 
2016. december 31-én 8,4 ezer jövedéki engedélyes gazdálkodóval állt kapcsolatban a Hivatal, 
akik 11 ezer telephelyen végeztek jövedéki tevékenységet. Az év során 809 adóraktári engedély, 
103 keretengedély és 617 egyéb engedély kiadása történt meg. A dohánytermék-kiskereskedelmi 
engedélyesek száma 2016. év végén 5 544 volt, ami 137-tel elmarad előző év azonos időszakához 
képest. 
 
A különös hatáskörbe tartozó adóalanyokra vonatkozóan a NAV-ot érintő, a nemzetbiztonsági 
szolgálatok felé történő (az Art. 54. § (7) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapuló) 
adatszolgáltatás esetszáma a bázisidőszakhoz viszonyítva több mint 17 százalékkal emelkedett.  
 
 

A bejelentkezett fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató 
külföldi vállalkozások száma 2016. IV. negyedéve végen 2 693 volt. Az áfa regisztrált adóalanyok 
nettó visszaigénylése 2016. december végéig meghaladta a 105,7 milliárd Ft-ot (befizetés: 324,2 
milliárd Ft; kiutalás: 429,2 milliárd Ft).  
 
 
Az ügyfélszolgálatokon személyesen 2 558 ezer ügyfél jelent meg, 5%-kal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A csökkenés az elektronikus ügyintézési lehetőségek bővülésére vezethető 
vissza. Tájékoztatást 492 ezren, adóhatósági igazolást 438 ezren, egyéb szolgáltatást 987 ezren 
kértek, ezen belül az ügyfélkapu-nyitások 27 901 darabról 55 714 darabra nőttek egy év alatt. 
Bevallást, illetve beadványt 641 ezren nyújtottak be. A kiadott készpénz-átutalási megbízások 
(csekkek) száma közel 2,5 millió volt, amely 7%-kos emelkedést jelent 2015. évhez képest. 
 
Az év folyamán 534 ezer adóhatósági igazolás kiadására került sor, 18 %-kal többre, mint egy 
évvel korábban. Az összes kérelem 66 %-át (351 ezer) ügyfélkapun keresztül, elektronikusan 
küldték meg az adózók. A tartozásmentességi igazolások kiadásához kapcsolódó 
hátralékrendezés tovább csökkent, melynek következtében 621 millió forint  - az előző évi 
harmada - folyt be a költségvetésbe. A jelentős javulást, amely az elmúlt évek alapján már 
tendenciának mondható, a közbeszerzéssel összefüggő kifizetésekhez kapcsolódó végrehajtási 
eljárás jogszabályi szintű szüneteltetése eredményezte. Bankkártyás befizetés 114 helyszínen, 
43 683 esetben történt 1,9 Mrd Ft értékben. Az év végén pedig megkezdődött a régi elavult POS 
terminálok cseréje új, PayPass technológiával ellátott eszközökre. 
 
Az általános tájékoztatást szolgáló e-mailes és telefonos rendszerbe (TCC) 1 079 ezer hívást 
kezdeményeztek az ügyfelek, amely kilenc százalékos csökkenést jelent az elmúlt évhez képest. A 
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sikeresen fogadott hívások (717,5 ezer) visszaesése meghaladta a hét százalékot, a sikerteleneké 
pedig 46%-kal csökkent. A rendszer a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelkedő 
hatékonysággal (99,83 %) működik. Az egyes tájékoztatási fő/osztályok egységes leterheltsége 
megvalósítása érdekében a TCC rendszerben egységes hívás és e-mail leosztás indult 2016 
decemberében. A beérkezett 26 595 tájékoztatást kérő e-mail-ből 26 006-ot válaszoltak meg az 
igazgatóságok. Továbbá 12 255 hagyományos, postai úton érkező megkeresés is elintézésre került. 
A Váminformációs Központba érkezett 5 423 e-mailből a megválaszoltak aránya 98% (5334 db).  
 
Az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül kezdeményezett 172 ezer hívás 
eredményeként 152,5 ezer sikeres ügyintézés történt, amely 10 %-os növekedést jelent az elmúlt 
évhez képest. A hívásfogadás hatékonysága kiemelkedő, 98%. A rendszer használatához szükséges 
PIN kód igénylések száma az értékelési időszak végére összesen 191 182 volt, melyből a tárgyévi 
16 739. Jelenleg aktív PIN kóddal közel 335 ezer adózó rendelkezik.  Továbbá, az ÜCC-ben 
kialakításra került egy olyan felület, amely alkalmas az ügyfelek személyi jövedelemadó bevallási 
tervezet iránti kérelmeinek rögzítésére. 
A jövedéki szakterület központi szervéhez 2016. évben 212 db  szakmai vélemény iránti ügyféli 
kérelem érkezett.  A szakmai vélemény iránti kérelmek közül 27 db a jövedéki adóról szóló 2016. 
évi LVIII. törvényhez kapcsolódott, 19 db tartalmazott a dohánytörvény gyakorlati végrehajtásával 
és jogértelmezésével kapcsolatos kérdést.  
 
A bevallási szakterület 2016-ban is kiemelt figyelmet fordított a beadott bevallások, 
nyomtatványok fogadására, feldolgozására, javítására, valamint az adózók célzott értesítésére. 
2016-ban összesen 22,9 millió  bevallás / adatszolgáltatás érkezett a Hivatalhoz, melyből közel 
20 milliót  elektronikus úton nyújtottak be az adózók. A kontroll adatszolgáltatások száma pedig 
meghaladta a 2,6 milliót.  
 
Az év végéig a 2015. adóévről nyilvántartott teljes adattartalmú személyi jövedelemadó 
bevallások száma 1 565 681, a csökkentett adattartalmú bevallásoké 1 996 074, az 
adónyilatkozatoké 59 753 volt. Fentieken túl 757 375 munkáltatói adómegállapítás került 
benyújtásra. Az adóhatóság által elkészített bevallások száma 185 252, az egyszerűsített 
bevallás 273 786 volt. A 2015. adóévi személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó 
bevallások/bevallási egységcsomagok, kontroll adatszolgáltatások, határidőre elkészültek, 
publikálásra és postázásra kerültek. 
 
A személyijövedelemadó-bevallás rendszerének átalakításával egyes bevallási formák megszűnése 
mellett a 2016. adóévre bevezetésre kerül az adóbevallási tervezet jogintézménye. A 2016. évi 
személyijövedelemadó-bevallás (16SZJA jelű bevallás), valamint a befizetett személyi 
jövedelemadó 1+1 %-áról rendelkező nyilatkozat nyomtatványok és kitöltési útmutatóik, amelyek 
az adóbevallási tervezet alapjául is szolgálnak 2016 őszére elkészültek. Tekintettel arra, hogy 2017 
évben bevallási egységcsomagok nem kerülnek postázásra, az adózók egy tájékoztató levelet 
kapnak a személyijövedelemadó-bevallás új rendszeréről. A tájékoztató levél véglegezése 
megtörtént. 
 
Az év végéig a bevallások elmulasztása miatt az igazgatóságok 579 133 elektronikus kiértesítő 
levelet, 483 882 papíralapú felszólító levelet, és 36 604 mulasztási bírság határozatot küldtek ki az 
adózók részére.  
 
A Személyes adónaptár elektronikus szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi hivatali tevékenység 
a bevallási szakterület feladatkörébe került. Ennek eredményeként 2016. év második felétől az 
Általános adónaptár szolgáltatásnak köszönhetően a NAV hivatalos internetes honlapján elérhető 
alkalmazás havi bontásban, de egy felületen tartalmazza az összes előforduló bevallási, befizetési és 
adatszolgáltatási kötelezettség határidejét. 
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Az év végéig az ügyfélkapu eBEV szolgáltatásán belül a partnerek által teljesített tételes általános 
forgalmi adó adatok lekérdezésére összesen 30 103 esetben került sor. A lekérdezés lehetőségével 
20 393 adózó élt. 
 
A 2016. évi adó-megállapítási időszakokra benyújtott általános forgalmi adó bevallások és 
nemleges nyilatkozatok közösségi kereskedelmi adatainak, valamint az ugyanezen időszakokra 
vonatkozó EU összesítő nyilatkozatok adatainak egyezőség-vizsgálata alapján 53 719 adózói 
értesítés (2015-ben 52 100) került kiküldésre az egyezőség biztosítása érdekében. A 
kiértesítésekben szereplő információk az adateltérések mielőbbi rendezését szolgálják a VIES 
rendszerbe történő helyes adatok átadása érdekében. 
 
A társasági adókulcs változása miatti adóelőlegek módosításának megvalósítására a 2016. és 
2017. évi társasági adóbevallások felkészítése a törvényjavaslat benyújtását követően kezdődött 
meg. 
 
2016-ban összesen 199 ezer jövedéki bevallás és adatszolgáltatás érkezett a Hivatalhoz, melynek 
82,5 % elektronikus bevallás volt. Az elektronikus bevallásokon belül a mezőgazdasági 
visszaigénylés (44 %), a kereskedelmi gázolaj visszaigénylés (10,7 %), a bejelentés adó-, zárjegy 
felhasználásról (9,1 %) és a vevőnyilvántartás (8,7 %) aránya a legnagyobb. 
 
2016. évben valamennyi vámeljárás számában növekedés tapasztalható a tavalyi év azonos időszaki 
adataihoz képest. A behozatali irányú vámeljárások száma meghaladta az 599 ezer db-ot, mely 
4,3 %-kal, a kiviteli irányú vámeljárások száma megközelítette a 654 ezer db-ot, ami 7,2 %-kal, 
míg az árutovábbítási vámeljárások – a kiviteli eljárást követő árutovábbítások számát is 
magában foglaló - több mint 1 173 ezer db-os értéke 8,4 %-kal haladta meg a bázisidőszakban 
realizált darabszámokat.  
 
Az EU-s elvárásoknak való megfelelés érdekében meg kellett teremteni a vámeljárások 
elektronikus úton történő indítványozhatóságának lehetőségét. Ez az export árunyilatkozatok 
elektronikus benyújtása (AES) során mind normál, mind egyszerűsített eljárásban megvalósult. 
2016. december végéig a behozatali irányú vámeljárások (AIS) 98,5 %-át az ügyfelek 
elektronikusan indítványozták. 
 
Tekintettel arra, hogy 2016. május 1-jétől a teljes uniós és nemzeti vámjogi környezet megújult , 
a NAV munkatársai több előadást is tartottak a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám-, Jövedéki és 
Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége által szervezett vámszakmai konferenciákon. Az előadásokon 
ismertették a jogszabályi változásokat, valamint az uniós és a nemzeti vámjogszabályokkal 
kapcsolatos vámjogi aktualitásokat. A vámszakmai konferenciák mellett ügyfélfórumot is rendezett 
a Hivatal, melyen az uniós és nemzeti vámjogszabályi változások bemutatása mellett az ügyfelek 
felmerült kérdéseikre is választ kaptak. 
 
A Közösségi Vámkódex teremtette meg az ún. engedélyezett gazdálkodói (AEO) státusz 
koncepcióját. Ennek keretében az igazgatóságok 2008. január elsejétől 2016. december 31-ig 
összesen 404 tanúsítványt bocsátottak ki, melyből az idén kiadott 36 darabbal együtt 337-re 
emelkedett az érvényes magyar tanúsítványok száma. 
 
A NAV 2016. október 20-ig 1 473 772 db, 2015. évre vonatkozó adószakmai folyószámla-
kivonatot postázott, melyből 74 037 gazdálkodói és 1 399 735 magánszemélyes/egyéni 
vállalkozói körös kivonat volt. A kiküldött kivonatokra 10 456 db észrevétel érkezett. 
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A 2015. évre vonatkozó - adószakmai adónemek tekintetében készített - késedelmi pótlék – 
levezetéseket, 2016. május 31-től tekinthette meg az érintett 178 288 db elektronikus bevalló 
(magánszemélyes/egyéni vállalkozói kör 54 695 db, gazdálkodói körös 123 593 db) Ügyfélkapun 
keresztül. A NAV mintegy 36 ezer ügyfél részére postázta a 2015. évre vonatkozó vámszakmai 
egyenlegközlőt, valamint a nettó késedelmi pótlékról szóló értesítőt. A kiküldött értesítésekre 
összesen 95 db észrevétel érkezett. 
 
A Hivatal 2016. augusztus 3-tól - a PDF és az XML formátumokon túl - XLS (excel) formátumban 
is biztosította az adószámla elektronikus lekérdezhetőségének, továbbá az egyes adószámla adatok 
különböző szempontok szerinti szűrésének, rendszerezésének és elemzésének lehetőségét az eBEV 
portálon. 
 
Az állami adó- és vámhatóság 2016. év végéig 416 013 db kiutalási és átvezetési kérelem 
elbírálását és feldolgozását végezte el, míg a hivatalból kiállított  kiutalási és átvezetési bizonylatok 
száma 40 793 db volt. 
 
Az adózók 2016. évben az előző évről áthúzódó ügyekkel együtt összesen 142 808 fizetési 
kedvezményre irányuló kérelmet nyújtottak be a NAV-hoz, amely a 2015. évi adathoz képest 
9,7 %-os növekedést mutat. Áthúzódó kérelmek nélkül 132 930 kérelem érkezett, megközelítően 
164 Mrd Ft kérelmezett összegre, melyből 73,7 Mrd Ft végrehajtással érintett kötelezettségekre, 
90,3 Mrd Ft végrehajtással nem érintett kötelezettségekre irányult. Az összes kérelemből 
33 047 kérelem végrehajtással érintett kötelezettségekre, 99 883 pedig végrehajtással nem érintett 
kötelezettségekre irányult. A kérelmek száma – áthúzódó kérelmek nélkül – 9,2 %-kal több, míg a 
kérelmezett összeg 24 %-kal kevesebb a bázishoz képest. 
 
A fizetési kedvezményi kérelmek 51 %-a fizetési könnyítésre, 12 %-a mérséklésre irányult, 13 %-a 
egyidejűleg fizetési könnyítési és mérséklési kérelmet is tartalmazott, míg 24 %-a viszont 
hiányosnak minősült. Az adózók év végéig 34 016 kérelmet nyújtottak be elektronikus 
formában, mely 5,3 %-kal haladja meg az előző évi adatot. A Hivatal 2016. évben az iratok 
elektronikus kézbesítése által megközelítően 17 millió Ft-ot takarított meg. 
 
A 2016. július 1-től hatályos Art. 133. § (11) bekezdésében foglalt magánszemélyek részére 
engedélyezhető automatikus részletfizetési kérelemből 2016. évben összesen 12 116 darab 
érkezett, a kérelmezett összeg 2 037 millió Ft-ot tett ki. A megbízhatónak minősített adózók a 
2016. évben összesen 1 220 kérelmet terjesztettek elő az Art. 6/D. §-ra való hivatkozással, a 
kérelmezett összeg 364 millió Ft volt. 
 
Év végéig a bázis időszakhoz képest csaknem 5,3 %-kal több, mintegy 121,8 ezer első fokú 
határozat, végzés került kiadásra. A jogerős I. fokú határozatok száma csaknem 113,7 ezer, 
amely 7,7 %-kal több mint előző évben. Az engedélyezett fizetési könnyítés és mérséklés összege 
több mint 77 Mrd Ft, amely 16,5 %-kal magasabb az előző évi – kiugró nélküli - adatnál. A 
jogerős döntések 41 %-a helyt adó, 16 %-a részben helyt adó, 23 %-a elutasító, 19 %-a 
megszüntető, és 1 %-a saját hatáskörű módosítás volt.  
 
A NAV az internetes honlapján a végrehajtás alatt álló adózók listáját 2016-ban is hetente, a 
180 napon keresztül jelentős adóhátralékkal rendelkező adózók listáját félévente frissíti. 
A végrehajtás alatti adózók száma – a kevesebb végrehajtási üggyel összefüggésben – 
folyamatosan csökkent, év végén a lista 140 ezer gazdálkodót tartalmazott. 
 
A tartósan nagy összegű, 180 napon keresztül jelentős hátralékkal rendelkező adózók internetes 
listáján szereplők száma az egy évvel korábbihoz képest 27,5 %-kal, ezen belül a gazdálkodók 
száma 29,5 %-kal, míg a magánszemélyeké 25,7 %-kal csökkent.  
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A közzétett gazdálkodók tartozásállománya is jelentősen (26,7 %-kal) csökkent, különösen a 
felszámolással érintett tartozások követelés lemondása miatt. Volumenében kisebb növekedés a 
kényszertörlési eljárással és a végelszámolással érintett cégeknél tapasztalható. A magánszemélyek 
hátraléka – jellemzően a revíziók miatt – minimálisan, egy százalékkal növekedett. A jelenleg 
közzétett listán 2 671 magánszemély és 2 176 gazdálkodó szerepel, több mint 1 184 Mrd Ft, ebből 
csaknem 503 Mrd Ft (42,4 %) behajthatatlanná nyilvánított tartozással. (A behajthatatlanná 
nyilvánított tartozás aránya folyamatosan nő.) 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete a korábbi Nemzeti Akkreditáló Testület által 
odaítélt - MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti - akkreditált státusszal és az ÉMI-TÜV 
SÜD Kft. általi - az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsítási rendszerrel rendelkezik, 
emellett 2016. év végén megszerezte az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti tanúsítványt. Sokrétű 
tevékenységével segíti a bevételek teljesítését és a szervezeti célok elérését, szoros együttműködést 
tart fenn mind a külső, mind a belső szervezetekkel. 
Az Intézet számos témában végez helyszíni és Intézeten belül lefolytatott analitikai vizsgálatokat, 
ad ki szakértői véleményt. 
 
 2016. évben az Intézetbe 3 548 db minta érkezett, melynek közel 84 %-át az igazgatóságok által 
beküldött tételek tették ki. Ezek 83 %-a jövedéki- és vám eljáráshoz kapcsolódott, de vizsgáltak 
büntető- és egyéb eljáráshoz kapcsolódó mintákat, valamint 188 esetben érkezett azonosításra 
ismeretlen anyag. A gyanúsnak ítélt reptéri minták közül 20 esetben derült ki, hogy új pszichoaktív 
anyagot (főként katinon származékot) tartalmaznak, kábítószer azonosítására 14 alkalommal került 
sor, valamint 31 minta tartalmazott engedélyköteles gyógyszer hatóanyagot. Az értékelési 
időszakban ismét azonosítottak az országban még nem ismert, új pszichoaktív anyagokat, melyről a 
hatályos jogszabályok alapján jelentés készült a Nemzeti Drog Fókuszpont részére. 
 
Továbbra is kiemelt jelentőségű az ásványolajtermékek vizsgálata, amelyekkel az üzemanyag-
töltőállomások készletein kívül, a haszongépjárművek üzemanyag-tartályainak tartalma is vizsgálat 
alá került. A vizsgált ásványolajminták döntő többsége szabványos paraméterekkel rendelkezett, de 
előfordultak esetek, amikor az üzemanyag nem felelt meg a termékszabványának kéntartalom, vagy 
lobbanáspont tekintetében. A vizsgálatokat végzők néhány esetben újra találkoztak „bázisolajos” 
típusú gázolaj-hamisítással, sőt előfordult, hogy benzinkút kútoszlopából vett mintáról állapították 
meg, hogy hamisított. 
 
Megállapítható, hogy a műszaki termékminták (jellemzően csavarok, lemezek, továbbá gépek, 
járművek és elektronikai termékek speciális alkatrészei) vizsgálatára továbbra is jelentős számban 
van szükség. 
 
A beérkező mintavizsgálatok mellett az Intézet jelentős számú minta nélküli megkeresést kap 
mind gazdálkodók, mind NAV szervek részéről, melyek különböző adónemekhez (pl. áfa, neta, 
jövedék), illetve vámhoz kapcsolódnak. A gazdálkodók jellemzően a bejelentési kötelezettséghez 
kötött áruk vámtarifaszámának meghatározásában kérnek állásfoglalást.  
Az ügyfelek részére az év során mintegy 1 700 termék vonatkozásában adott ki áruosztályozási 
véleményt az Intézet. Mindezek mellett jogalkotási célú áruosztályozási kérdésekben is szakmai 
segítséget nyújtott a megkeresők részére. 
 
Az Intézet által működtetett mozgó laboratóriumok teszik lehetővé a helyszíni ellenőrzéseket. A 
mobillaboratóriummal közösen végzett ellenőrzések egyértelmű előnye, hogy az ellenőrzéseket 
végző adó- és vám szakterület rövid időn belül (15-20 perc), az esetleges további eljárást 
megalapozó vizsgálati eredmények birtokába juthat. Értékelési időszakban is kiemelt figyelmet 
fordítottak az alkoholtermékek, illetve ásványolajtermékek jövedéki ellenőrzésére: 
mobillaboratóriumi gépjárművekkel helyszínen végzett ellenőrzések során december végéig az 
2 768 db ásványolaj mintából 22 db nem felelt meg az előírásoknak, alkoholtermékek helyszíni 
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vizsgálata tekintetében 2 616 db ellenőrzésből 130 esetben azonosítottak adózás alól elvont, illetve 
nem megfelelő minőségű terméket a mobillaboratóriumok. 
 
A jövedéki szakterületet érintő Kötelező érvényű Vámtarifa-besorolás (KÉV ) iránti 26 db kérelem 
érkezett. KÉV határozat kiadására 15 esetben, eljárás megszüntetésére, elutasítására 
11 alkalommal került sor. 
Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás (KTF ) tekintetében 453 esetben érkezett ügyféli kérelem, 
mely 19,5 %-kal haladja meg 2015. azonos időszaki értékét. A kiadott határozatok száma 386 db-
ot tett ki. 
Az Intézetet szakértőként 649 esetben, 1 041 db minta vonatkozásában rendelték ki. 
 
A NETA törvény előírásai, többek között a tejalapanyag-tartalom megállapítása témakörben a 
NÉBIH Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóságával illetve a Magyar Tejgazdasági 
Kísérleti Intézet Kft-vel együttműködve 2016-ban kidolgozásra került a tejalapanyag-tartalom 
meghatározását szolgáló útmutató. Ennek célja, hogy ajánlást tegyen a jogszabályokban foglalt 
egyes élelmiszer-készítmények tejalapanyag-tartalmának számítására, a tej összetevőinek analitikai 
vizsgálatokkal történő meghatározásával. A jövőben számos egyéb területen van tervben hasonló 
együttműködés, többek között a méz, a gyümölcstartalom és kakaótartalom témakörében. 
 

I.  3. Hatósági tevékenység 

 
Az adó- és vámigazgatóságok 2016-ban 800 ezer elsőfokú illetékügyi döntést bocsátottak ki, 
amelyekben 119,6 Mrd Ft előírásáról és 8,2 Mrd Ft jóváírásáról rendelkeztek. Ennek jelentős 
részét teszi ki a vagyonszerzési bejelentések alapján kiadott közel 602 ezer db döntés, amely 
106,1 Mrd Ft kötelezettséget ír elő és 4,2 Mrd Ft összegű jóváírást tartalmaz országos szinten. Az 
elsőfokú döntések száma hét százalékkal, az előírt összeg 28 %-kal, a jóváírásról történő 
rendelkezés 16 %-kal magasabb az elmúlt év ugyanezen időszakához képest. 
 
A NAV ellenőrzéseinek célja a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása, a központi 
költségvetés bevételeinek biztosítása érdekében az önkéntes jogkövetésre ösztönzés, valamint a 
versenysemlegesség fenntartása. A NAV – figyelemmel a szervezeti és az adózókhoz való 
viszonyának megújítására – új megközelítést érvényesít az ellenőrzési tevékenysége során. Az 
adójogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértő adózók szankcionálását erőteljesen – új 
eszközeinek koncentráltabb bevetésével – fokozni kívánja, viszont a jogkövető magatartást tanúsító, 
esetleges apróbb szabálytalanságokat vétő adózók felé ez eddigieken túl méltányosabb hozzáállást 
tanúsít. A NAV kiemelt törekvése, hogy az adójogszabályok betartásával működő adózókat 
megvédje a csalárd tevékenységet folytató versenytársak – adóelkerülés útján keletkező – jogellenes 
előnyével szemben a rendelkezésére álló teljes ellenőrzési eszköztár bevetésével.  
 
Az ellenőrzési szakterület 2016. évi tevékenységét a NAV eredményességének és hatékonyságának 
fokozása érdekében elrendelt átszervezés határozta meg, a szakterület 2016. július 1-jétől új 
struktúra szerint kezdett működni. Az ellenőrzés hatékonyságát növelte az 
információtechnológiai támogató feladatok elszórtan rendelkezésre álló kapacitásának 
központosítása. Így az IT adatmentések és elemzések szoros központi koordináció mellett készülnek 
a NAV valamennyi szakága (adó, vám-, és pénzügyőr, bűnügy) számára. Az év során a bűnügyi 
szakterület részére végzett 60 adatmentés 53,5 millió Ft elkövetési értékhez kapcsolódott, míg az 
adószakmai terület részére 87 adatmentés után a feltárás megközelítette az egymilliárd forintot. A 
szakterület irányításának korszerűsítését szolgálta, hogy megújult az Ellenőrzési irányok 
szerkezete, a belső információáramlás új csatornával, az „Ellenőrzési Szakfórum”-mal bővült. 
Tekintettel arra, hogy a nemzetközi információcserét leginkább az ellenőrzési tevékenység vezérli, 
és számosságát legjobban az adószakmai vizsgálatok generálják, így a Központi Kapcsolattartó 
Iroda visszakerült az ellenőrzési szakterület irányítása alá.  
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Ezen felül 2016. július 1-jétől a kiválasztási tevékenységet országos szinten, központilag látja el 
a Kockázatkezelési és Kapcsolattartó Főosztály. A korábban helyi, illetve központi szinten készített 
kiválasztási listák helyett a kockázati területetek, illetve ágazatok komplex elemzése alapján egyedi 
vizsgálati javaslatok készülnek. Az ellenőrzések szükségességéről az Ellenőrzési Főosztály dönt. Az 
első ágazati elemzés a sütőiparról készült. Az elemzés alá vont 1 420 sütőipari tevékenységet 
folytató adózó közül azon 279 adózó kockázatelemzése történt meg, amelyek adóelkerülési, illetve 
bevétel eltitkolási magatartást mutattak. Közülük a legkockázatosabb 82 cég soron kívüli 
vizsgálatának lefolytatására készült javaslat.  
 
Jelentősen átalakult az EKAER működtetése szervezetileg és módszerei tekintetében is, amihez 
jelentős informatikai fejlesztés társult. Az EKAER ajánlások alakulásának figyelését biztosító 
fejlesztés eredményeként heti rendszerességgel nyomon követhetők az ajánlások alapján megtett 
intézkedések (ellenőrzés elrendelése, mellőzése). 2016. évben 877 db EKÁER ajánlás megtételére 
került sor. Az EKAER adatok felhasználásával végzett közel tízezer utólagos ellenőrzés 
eredményeképpen 34,8 Mrd Ft adókülönbözetet állapítottak meg.  
 
A NAV adószakmai ellenőrzései 2016-ban egyrészt a célzottan kiválasztott kockázatos 
tevékenységekre és kockázatos adózókra fókuszáltak az ellenőrzések számának növelése helyett, 
másrészt pedig előtérbe kerültek „a jogkövetési magatartást elősegítő, támogató célú 
ellenőrzések”. Így az egyes adókötelezettségek vizsgálata során a mulasztások súlyától függően 
önellenőrzésre, illetve az elmulasztott bejelentési kötelezettségeik pótlására szólították fel az 
adózókat. Kisebb szabálytalanság és nem szándékos adóelkerülés esetén, ha az adóhatóság 
felhívására rendezte mulasztását, akkor a méltányos eljárás alapelvének szem előtt tartásával a 
revizorok eltekintettek a mulasztási bírság kiszabásától. Az adózók mindezt kedvezően fogadták és 
jellemzően éltek az önellenőrzés és a hibák javításának lehetőségével. Az ellenőrzési szakterület 
4 920 db vizsgálat során hívta fel az adózók figyelmét adókötelezettségük pótlására, melynek 
hatására a benyújtott önellenőrzések következtében ötmilliárd Ft folyt be a központi költségvetésbe. 
Az adónemek tekintetében is bővült az önadózást segítő ellenőrzések köre. Általános forgalmi 
adónemet, rehabilitációs hozzájárulást, munkaviszonnyal összefüggésben keletkező kifizetői- és 
biztosítotti adónemeket, járulékokat, társasági adó adónemet érintően egyaránt kerültek adózói 
tájékoztatás után önellenőrzések benyújtásra. 
 
A szolgáltató szemléletű, adózóbarát adóhatóság arculatának megerősítésében komoly lépés volt az, 
hogy tájékoztató levél került kiküldésre. A bevallási kötelezettségeiket nem teljesítő egyéni 
vállalkozók adóbevallás benyújtására felszólító levelet kaptak. Továbbá azok az adózók, 
amelyek az OPG és a bevallási adatok eltérése, forgalomszámlálásnál észlelt bevallási adat és 
valós forgalom, illetve forgalomváltozás, valamint kisebb EKAER hibákban voltak érintettek. A 
tájékoztató levél pozitív eredményei egész évben megmutatkoztak. 
 
Az Art.-ban meghatározott adózói minősítés szerinti adózói körben végzett ellenőrzések 
igazgatósági tapasztalatai az év folyamán igen sokrétűek voltak. Összességében az országos átlagba 
egyre jobban belesimulnak az igazgatósági tapasztalatok, hogy általában a megbízható adózók 
megfelelnek minősítésüknek. Jelzések azonban továbbra is vannak arra, hogy a megbízhatók között 
vannak olyanok, akiknek nem minősítésüknek megfelelő magatartást tanúsítanak, és akik így pl. a 
180 napos ellenőrzési határidővel könnyen vissza tudnak élni,  ilyen időtávon hatékonyan 
késleltetve, meghiúsítva az ellenőrzést. A kockázatos adózókkal kapcsolatban szintén 
általánosítható tapasztalat, hogy az állomány megfelelően van minősítve.  
 
Az ellenőrzési szakterület az év végéig összesen 177 153 db ellenőrzést folytatott le, melyekből 
közel háromezer meghiúsult, és amelyek közül 150,4 ezer célvizsgálat, 26,7 ezer utólagos 
ellenőrzés volt. Az utólagos ellenőrzések eredményeként az igazgatóságok összesen 550 Mrd Ft 

2324



 
 

nettó adókülönbözetet állapítottak meg, és 448 Mrd Ft adóbírságot szabtak ki. Az igazgatóságok 
a rendelkezésükre álló kapacitás jelentős részét fordították a kiemelt feladatnak tekintett elhúzódó 
ellenőrzések lezárására, a szigorodó határidők betartására. Az éves revíziós zárás idején a 
vizsgálatok már csak 1,8 %-a volt folyamatban. A korábbi időszakokhoz hasonlóan a 
megállapítások legjelentősebb része (84 %-a) Áfa adónemben született. A 2016. évben megkezdett 
adóellenőrzések 73,8 %-a érintette a tárgyévet és az azt megelőző két évet (2015. évben megkezdett 
adóellenőrzések esetében 71,9 %), vagyis a központi elvárásoknak megfelelően továbbra is a jelen, 
illetve közelmúlt gazdasági eseményeire irányultak a vizsgálatok. 
 
Ebben az évben is kiemelt figyelem kísérte az online pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítését (közel 40 ezer vizsgálat, 880 millió Ft mulasztási bírság), valamint 
folyamatosak voltak az OPG adatpiac adatainak felhasználásával végzett vizsgálatok (8,8 ezer 
vizsgálat, 230 millió Ft mulasztási bírság). Nagy kapacitás lekötéssel járt ugyanakkor, széleskörű 
egyeztetést igényelt az online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől újonnan kötelezett 
adózókkal kapcsolatos teendők ellátása. Az igazgatósági tapasztalatok szerint az érintettek nem 
elhanyagolható része igyekszik kibújni a kötelezettség alól. Pl. a pénzváltással foglalkozók még 
reménykednek a szabályozás módosulásában, a taxisok keresik annak lehetőségét, hogy ne kelljen 
GPS-el ellátott mozgó gépet használniuk, sokan a kézi számlázást választják. Elmondható 
ugyanakkor, hogy a tájékoztatás és az adózóbarát kommunikáción kívül fontos az aktív 
adóhatósági jelenlét akkor is, amikor az adóhivatal nem feltétlenül a szankció irányába 
mozdul el. 
 
2016-ban szintén kiemelt feladat volt a Sharing Economy, azaz „közösségi gazdaság” körébe 
tartozó szolgáltatók jogkövető magatartásának kikényszerítése. E szolgáltatói szektorba tartozik 
többek között a személyszállítás területén az Uber, a szállásnyújtás esetében az Airbnb, valamint az 
étkeztetés körében a Yummber. Az Uber júliusi kivonulása után új szereplők jelentek meg. A 
Taxify  (hasonlóan az Uberhez) okostelefon applikációra építve köti össze az utasokat a 
legközelebbi sofőrrel. A Car4you széleskörű személyszállítási szolgáltatást kínál, az autó- és 
sofőrkölcsönzésen kívül, belföldi és külföldi utakhoz is biztosít autóbérlést, és sofőrszolgálatot is. A 
szolgáltatók ellenőrzése is megindult, a tapasztalatok értékelése még nem fejeződött be.  
Merőben újfajta tevékenységet végez a Neatly, mint tisztítási/vasalási szolgáltató, valamint a 
Rendi, amely kimondottan takarítási szolgáltatást nyújt. Az Észak-budapesti Adó- és 
Vámigazgatóságon mindkét szolgáltatás esetében operatív ellenőrzések (próbaszolgáltatások) 
elrendelésére került sor. 
 
A vámeljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében tett európai uniós és nemzeti törekvések abba 
az irányba mutatnak, hogy – az elektronikus vám- és az egyszerűsített eljárások térnyerésével 
egyidejűleg – az ellenőrzések terén az alapeseti vámeljárások folyamatából egyre inkább az 
áruátengedést követő ellenőrzésekre helyeződik a hangsúly. 2016-ban jelentősen megváltozott az 
áruátengedést követő (utólagos) ellenőrzések szabályozása. Még a május 1. előtti nemzeti vámjogi 
szabályozás a vámellenőrzések közül csupán az utólagos ellenőrzések tekintetében tartalmazott 
részletes szabályrendszert, addig az új nemzeti vámtörvény már valamennyi vámellenőrzésre 
vonatkozóan tartalmaz általános eljárási szabályokat. Ezeket az egyes vámellenőrzési módozatoknál – 
áruátengedést megelőző, illetve követő ellenőrzés – az új vámtörvény csupán rövid rendelkezésekkel 
egészíti ki. 
Lényeges eltérés a korábbiakhoz képest, hogy az áruátengedést megelőző ellenőrzések tekintetében 
nemzeti szabályrendszer került kialakításra.  
2016. május 1-jétől az áruátengedést követő ellenőrzések szabályozása egyszerűsödött, amelynek 
eredményeként megszűnt az újbóli ellenőrzési tilalom, indokolt esetben bármikor lefolytatható az 
uniós vámjog szerinti vámellenőrzés, ezzel összefüggésben megszűntek az ismételt ellenőrzési 
esetkörök és ellenőrzési típusok. A vámhatósági jogok és ügyféli kötelezettségek kérdéskörét az uniós 
jogszabályok megfelelően rendezik, ezért azok taxatív felsorolása nem szerepel a nemzeti 
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szabályozásban, valamint ugyanezen okból az ellenőrzés módszertanának körébe tartozó kérdések 
sincsenek már törvényi szinten szabályozva. 
 
2016. évben a NAV vámszervei által foganatosított „jogszerűségi” típusú, hivatalból indult 
áruátengedést követő (utólagos) ellenőrzések során összesen 723 millió Ft kiszabására került sor. 
A bázisidőszaki 1 234 millió Ft-os kiszabott érték magában foglal 10 kiugró tételt, melyek összértéke 
511 millió Ft-ot tett ki. 
December végéig 909 áruátengedést követő (utólagos) ellenőrzés fejeződött be határozatközléssel, 
907 gazdálkodót érintően. Az ellenőrzések során megvizsgált árunyilatkozatok és értesítések száma 
23 581 db-ot tett ki. A visszautalt összeg 866 millió Ft-os értéke magában foglal egy 782 millió Ft-os 
kiugró tételt, mely egyetlen ügyféli kérelemhez (vám és áfa visszautalás) kötődik. 
 
Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának (DG BUDGET) a „Hagyományos saját 
források” vizsgálatára irányuló látogatása 2016 első felében zajlott hazánkban. A megküldött 
hivatalos jelentés rendszerszintű problémát nem tárt fel, és a vizsgálattal érintett témakörökkel 
kapcsolatos magyarországi vámhatósági tevékenységet összességében kielégítőnek találta. 
 
2016 októberében került sor a Kombinált Nómenklatúra 2017. évi verziójának az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetésére. A kihirdetett új verzió tartalmazza a Harmonizált Rendszer 
Nómenklatúra 2017. évi módosításait, mindemellett a Kombinált Nómenklatúra 2017. évi verziójába 
beépítették a 2016-ban bekövetkezett módosításokat is. 
 
Az Európai Unióban évek óta problémát okoz az alulszámlázás kérdésköre, mellyel összefüggésben 
egyre nagyobb méreteket ölt az egyes országok költségvetését érintő bevételkiesés. A probléma 
mélységére EU-szintű vizsgálatok és közös akciók mutattak rá. Felismerve, hogy a hatóságok csak 
közös erővel tudnak hatékonyan fellépni az alulszámlázás ellen, az EU szintű akciókon túl 
elkezdődött a „Visegrádi 4-ek” regionális szintű együttműködése. Az ázsiai országokból érkező 
érzékeny áruk vonatkozásában közös tisztességes árak és kockázati küszöbértékek kidolgozásra került 
sor. A közös fellépés eszközeként a magyar fél, azaz a NAV által javasolt küszöbérték és tisztességes 
ár kidolgozási metodikát fogadták el a „V4-ek” szakértői. A megállapodás eredményeképpen 2016. 
január 1-jét követően bizonyos textiltermékek és lábbelik tekintetében (96 db vámtarifaszámot 
érintően) közös tisztességes árakat alkalmaznak a „Visegrádi 4-ek”.  
 
A regisztrációs eljárás alá vont gépjárművek számában és kivetett adó összegében 2016-ban is 
folytatódott az évek óta tartó növekedés. Tárgyidőszakban 17,2 %-kal több gépjárművet vontak 
regisztrációs eljárás alá, mint 2015-ben, számuk megközelítette a 253 ezer db-ot. A kivetett adó 
összege mintegy 23,7 Mrd Ft-ot tett ki, ami több mint 10,6 %-kal magasabb az előző évi értékénél.  
 
A jövedéki szakterület 2016. évben több mint 97,1 ezer jövedéki ellenőrzés keretében lefolytatott 
ellenőrzést és 12,3 ezer hatósági felügyelet keretében lefolytatott ellenőrzést hajtott végre. Míg a 
jövedéki ellenőrzések keretében lefolytatott ellenőrzések száma 36,7 százalékos csökkenést mutat a 
tavalyi évhez képest, addig a hatósági felügyelet keretében lefolytatott ellenőrzések száma közel 
megegyezik a bázis időszaki adatokkal. 
 
A 2016. évben 7 424 esetben, 526,6 millió Ft értékben került sor termékek lefoglalásra. 
A legnagyobb arányt a cigaretta (60,9 %), a szállítóeszköz (18 %) és az alkohol (13,9 %) tették ki.  
 
A szakterületen 20 526 jogsértés került feltárásra, melyből 12 169 jövedéki, 8 357 pedig nem 
jövedéki jogsértés volt. A várhatóan kiszabásra kerülő bírság összege meghaladja a 3,5 Mrd Ft-
ot. 
 
A NAV jár őrei a közúti ellenőrzések során feltárt jogsértések ügyében 2016. évben 5 847 esetben, 
csaknem 1,3 Mrd Ft értékben szabtak ki közigazgatási bírságot. A bázisidőszakhoz képest az 
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esetszám közel harmadával csökkent, azonban a kiszabott bírságok összege 16 százalékos 
emelkedést mutat. A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása következtében kibővült az 
ellenőrizhető tevékenységek, valamint az ellenőrzési helyszínek köre. 2016. január 1-től 
Magyarország területén a magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a 
közúti járművel végzett áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó rendelkezések 
betartása már nem csak a nemzetközi forgalomban, hanem belföldi forgalomban is ellenőrizhető. 
 
A Hivatal a rendészeti tevékenysége keretében 2 505 szabálysértést (ezen belül több mint 
ezernyolcszáz hatáskörös szabálysértést) derített fel, 51,3 millió Ft elkövetési, és 45,3 millió Ft 
lefoglalási értékben. A szabálysértések gyakorisága szempontjából továbbra is a vámszabálysértés 
áll az első helyen: a hatáskörös szabálysértések közel felét tette ki. Az elkövetés tárgyai elsősorban 
a dohánygyártmányok és az alkoholtermékek voltak. További gyakori hatáskörös szabálysértések 
közé tartoznak még az iparjogvédelmi jogok megsértése (605 eset) és a szerzői vagy szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése (318 eset). A jogsértő termékek vonatkozásában előbbi esetében a 
ruházati- és vegyipari termékek, míg utóbbi esetében a számítástechnikai eszközök vannak 
túlsúlyban. Az eljárások során mintegy 28 millió Ft bírságot szabott ki a Hivatal, ami 78 
százalékkal több, mint 2015. végén. 
A fémkereskedelemről szóló törvény alapján fémkereskedelmi hatóságként eljáró adó- és 
vámigazgatóságok a tárgyidőszakban 2 944 fémkereskedelmi ellenőrzést hajtottak végre, 
amelynek 42 százalékában került sor hatósági eljárás bevezetésére. A jogerősen kiszabott bírságok 
száma megközelítette az ezernégyszázat, együttes összege pedig 428,3 millió Ft-ot tett ki. 
 
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében az az EMGA-ból finanszírozott jogcímek 
utólagos ellenőrzését kötelezettségként határozza meg a tagállamok számára. A NAV vámhatósági 
jogkörben végzi a rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tekintetében az EMGA utólagos 
ellenőrzéseket és keresztellenőrzéseket, amelyek célja az egyes jogcímeken igénybe vett 
közösségi támogatások jogszerűségének megállapítása. A vizsgált jogcímek a következők voltak: 
Nemzeti Diverzifikációs Program, termelői csoportok részére kifizetett működési és beruházási 
támogatások, termelői szervezetek – működési alapok támogatása, Iskolagyümölcs-program, 
Iskolatej-program, borászati melléktermék-lepárlás, illetve borászati beruházások támogatása. 
 
A 2015/2016. évi keresztféléves ellenőrzési időszakra elrendelt 40 db utólagos ellenőrzés közül 
2016. év végéig 35 vizsgálat zárult le. (Mindezekkel összefüggésben közel háromszáz 
keresztellenőrzés elvégzésére került sor.) Az elvégzett utólagos vizsgálatok közül 25 esetben 
állapítottak meg jogsértést, amelyek becsült pénzügyi következménye meghaladta a 665 millió Ft-
ot. A NAV számos visszaélést tárt fel a termelői szerveződések részére kifizetett működési és 
beruházási támogatások, a Nemzeti Diverzifikációs Programhoz kapcsolódó beruházások, illetve a 
borpiaci beruházás és borászati termékek promóciója jogcímek tekintetében. A 2016/2017. 
ellenőrzési időszak vonatkozásában elrendelt 41 utólagos ellenőrzésből öt (illetve ezekhez 
kapcsolódóan 96 keresztellenőrzés) zárult le. Új vizsgálati jogcímként megjelent a rendkívüli 
zöldség-gyümölcs támogatás, amely az oroszországi embargó negatív gazdasági hatásainak 
mérséklését célozta. 
 
A NAV a 2016. évben tizenhárom nemzetközi és hét nemzeti szintű átfogó akcióban vett részt. 
A nemzetközi műveletek középpontjában a csempészettel, valamint hamisítással és a szerzői jogok 
megsértésével érintett áruk kereskedelmi folyamatokból történő kizárása, valamint az illegális 
dohányáru-kereskedelem elleni fellépés állt. A végrehajtásban a külföldi szervezetek – INTERPOL, 
EUROPOL, stb. – mellett a magyar hatóságok is képviseltették magukat. A belföldi akciók a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága koordinálásában a veszélyes 
áruk közúti, vasúti és vízi szállításának ellenőrzésére fókuszáltak. 
 

2327



 
 

A Bevetési Igazgatóság által végrehajtott ellenőrzések eredményeként 3,9 ezer esetben került sor 
jogellenes cselekmény felderítésére. Ezek közel háromnegyedét a jövedéki és az EKAER-rel 
kapcsolatos törvénysértések tették ki. Az Igazgatóság bevetési osztályai 403 esetben hajtottak végre 
közös ellenőrzést az adó- és vámszakmai, illetve a bűnügyi szakággal, továbbá a társhatóságokkal. 
Ezek során 50,9 millió Ft értékben szabtak ki bírságot, és 182,8 millió Ft értékben foglaltak le árut.  
A speciális bevetési egységet a nyomozó hatóságok 13 esetben kérték fel különösen veszélyes 
bűnözők elfogására, amely eredményeként 12 fő előállítására került sor. Az őrzésvédelemi 
szakterület a figyelembe vett időszakban öt budapesti objektum, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium élőerős őrzését, valamint 59 objektum távfelügyeletét biztosította. 
 
A NAV megszűnési eljárásainál 2016-ban továbbra is az ügyszám csökkenés tapasztalható. 
A folyamatban lévő felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárások száma 2016 év végén 
együttesen alig haladja meg az 53 ezret, ami az évindításhoz képest 26,7 %-os csökkenést jelent. 
A felszámolásoknál 2015-ben tapasztalt drasztikus (csaknem 50 %-os) ügyszám csökkenés 2016-
ban kisebb, bár még így is jelentős mértékű (18,9 %-os) volt. A kényszertörlési eljárások tömeges 
jellege mérséklődött, illetve itt is – az előző évhez képest - ügyszám csökkenést lehet tapasztalni. 
Bár az indított végelszámolások száma kissé növekedett, de a bíróságok - mindhárom megszűnési 
eljárást tekintve - jelentősen több ügyet zártak le, mint amennyi indult. A cégmegszűnési módok 
között jelentős arányváltozás figyelhető meg, ugyanis 2013-ban a folyó ügyeknek csak 18 %-a, 
2016-ban viszont 39,8%-a kényszertörlési eljárás. A folyamatban lévő felszámolási és 
végelszámolási ügyek száma (együtt 32,1 ezer) három év alatt kevesebb, mint a felére csökkent. 
 
Az utóbbi években folyamatosan csökkent az adó- és vámhatóság felszámolási indítványainak 
száma, ami összefügg azzal, hogy a tevékenységet nem folytató vállalkozások ellen jelentős 
számban indult más, kevésbé költséges kényszertörlésre, vagy adószám alkalmazásának 
felfüggesztésére, illetve az adószám törlésére irányuló eljárás. A 2016. július 1-től hatályos 
jogszabály ellenére ugyanakkor – az adóhatóságon kívül álló informatikai problémák miatt – több 
hónapig nem működött az új elektronikus ügyintézés az adóhatóság és a bíróságok között. Ennek 
következtében elmaradt felszámolási indítványok számottevően hozzájárultak a felszámolási 
eljárások számában bekövetkezett csökkenéshez. 
 
Az igazgatóságok 2016. évben 3 835 felszámolási indítványt tettek, 44 %-kal kevesebbet, mint a 
bázisidőszakban. A felszámolás kezdeményezéssel érintett cégek tartozása meghaladta a 
208 Mrd Ft-ot, ami 20,4%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.  
 
A felszámolási fenyegetettség hatására – a kisebb számú felszámolási indítvány ellenére - továbbra 
is jelentős számban nyújtottak be az adós cégek fizetési megállapodásra irányuló kérelmet. Az 
igazgatóságok adósság átütemezése céljából 425 fizetési megállapodást kötöttek, 2,3 Mrd Ft-ot 
meghaladó adótartozásra. A felszámolási fenyegetettségre, illetve a fizetési megállapodásokból 
befolyó összeg változatlanul a felszámolási eljárásokból származó teljes bevétel mintegy 30%-át 
teszi ki.  
 
A bíróságok 2016. évben 7 936 felszámolást rendeltek el, 18,9 %-kal kevesebbet, mint egy évvel 
korábban. Az igazgatóságok az ügyek 66,3 %-át indítványozták, 2015-ben 63,0 %, 2014-ben 42,2% 
volt ez az arány. Az arányváltozás arra vezethető vissza, hogy a kényszertörlési eljárások 
bevezetése óta tapasztalt folyamatos felszámolási ügyszám csökkenés kisebb részben az adó- és 
vámhatóság, nagyobb részben a nemzetgazdaság egyéb szereplői által benyújtott felszámolási 
indítványok visszaesése miatt következett be. 
 
A felszámolóknak bejelentett hitelezői igény – jelentős részben a követelés bejelentés mellőzése 
okán – az egy évvel korábbi összegnél 39,3 %-kal kevesebb, csaknem 180 Mrd Ft volt. Az 
igazgatóságok egyik kiemelt feladata, hogy amennyiben a szabályzó eszközökben meghatározott 
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feltételek fennállnak, a lehető legnagyobb mértékben mellőzzék a felszámolással érintett követelés 
bejelentését. A Hivatal - a várhatóan nemleges megtérülés okán – több mint 637 Mrd Ft 
követelésről mondott le, az összeg 2,5-szerese a 2015-ben lemondott összegnek. A lemondás 
56,6 %-a késedelmi pótlék és bírságkövetelés, az összeg további 34,8 %-a áfa követelés volt.  
 
A hitelezői igények nyilvántartásba vételéhez - a több követelés lemondás okán - a bíróságok 
Gazdasági Hivatalának 25,9 %-kal kevesebb, több mint 398 millió Ft regisztrációs díjat kellett 
fizetni 2016-ban. 
 
A revizorok ez év folyamán 2 509 tevékenység- és felszámolási záró-bevallás ellenőrzését 
végezték el. A megállapított és kiszabott nettó adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék 
összege megközelítően 30 Mrd Ft-tal növelte a NAV hitelezői igényét. Az ügyszám 32 %-kal, az 
összeg 34,1 %-kal csökkent a bázishoz képest. 
 
A NAV követeléseiből a folyamatban lévő felszámolásokat érintően, valamint a felszámolási 
fenyegetettség hatására több mint 6,3 Mrd Ft folyt be, 33,1 %-kal több mint egy évvel korábban. 
A bevétel növekedéséhez egyik ügyben történt rendkívüli követelés kielégítés, valamint 
eredményesebb egyezségek, illetve megállapodások bevételei, továbbá az adó- és vámhatóság 
javára - egyre több felelősségi perrel kapcsolatban - kedvező döntés okán befolyt összegek is 
hozzájárultak.  
 
A befejezett felszámolások száma 14 164 volt, ami 22,2 %-kal alacsonyabb, mint egy évvel 
korábban ugyanekkor. Az ügyeknek megközelítően 80 %-a továbbra is – hitelezői kielégítés nélkül 
– egyszerűsített eljárásként fejeződött be. A befejezett ügyeket érintően több mint 467 Mrd Ft 
hitelezői igényt kellett törölni, 7,9 %-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 
 
Az igazgatóságok év végén – évközi folyamatos csökkenés mellett - 17 299 folyamatban lévő 
felszámolást tartottak nyilván, 26,5 %-kal kevesebbet, mint bázisidőszakban. Az ügyszám 
dinamikus csökkenése - a jogalkotói szándékkal összhangban – döntően a gyorsabb 
cégmegszűnésre bevezetett jelentős számú kényszertörlési eljárás hatásával függ össze. 
Az ügyszámcsökkenés miatt a felszámolással érintett kintlévőségnél – elsősorban a követelés 
lemondások, kisebb részben a felszámolás alatt végzett kevesebb revízió miatt - csökkenés 
tapasztalható. A hátralékállomány mintegy 489 Mrd Ft volt, ami közel fele, az egy évvel ezelőtti 
összegnek. 
 
2016. évben ismét növekedésnek indult a végelszámolások száma, 9 927 vállalkozás tulajdonosa 
indította el a végelszámolást, ami 17,8 %-kal több a 2015. évben kimutatott ügyszámnál. Az 
indított végelszámolások több mint 4,8 Mrd Ft adótartozást érintettek, ami 9,1 %-kal kevesebb a 
bázisévi összegnél. 
 
A felszámolásoknál megszűnt kötelező ellenőrzések okán nagyobb revizori kapacitás fordítható a 
végelszámolásokkal kapcsolatos záróvizsgálatokra. A revizorok évközben - a folyamatban lévő 
ügyek csökkenésével arányban - 5 377 tevékenység- és végelszámolási záróbevallás ellenőrzését 
végezték el. 
 
A befejezett 16 478 végelszámolás 3,6 %-a felszámolással, további 16,9 %-a pedig 
kényszertörlési eljárással folytatódott. Év végén 14 782 végelszámolás volt folyamatban, 
30,7 %-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vállalkozásoknak 24,6 Mrd Ft tartozást 
szükséges rendezni, 64,9 %-kal kevesebbet, mint 2015 év végén. A végelszámolással érintett 
összegek jelentős csökkenése azzal is összefügg, hogy a végelszámolásban érintett - korábban 
kényszertörlési eljárás alá került - összes adózó adóalany-nyilvántartása átkerült a kényszertörlésnél 
számba vett adózói állományba. 
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A korábbiakhoz képest 2016. évben jelentősen kisebb ütemben folyt a kényszertörlési eljárások 
elrendelése, összesen 19 595 kényszertörlési eljárás indult, 25,1 %-kal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. Az új ügyek több mint 305 Mrd Ft NAV  követelést érinttettek, ami 23,3 %-os 
növekedést mutat, az előző évhez képest. Már nem csak a számos kishátralékos, hanem egyre több 
nagy összegű hátralékkal rendelkező adózó ellen indul kényszertörlési eljárás. 
 
A cég törlésével 21 854 ügy fejeződött be, viszont egyre kisebb arányban, csak 1 602 esetben 
folytatódott az eljárás felszámolással. A NAV a megelőző évről áthúzódó ügyekkel együtt év végén 
21 193 folyamatban lévő kényszertörlési eljárást tartott nyilván. A tartozásállomány csaknem 
181 Mrd Ft volt, ami 7,2 %-kal több mint egy évvel ezelőtt. Az állomány növekedésében szerepet 
játszott a végelszámolásoknál említett adóalany törzs rendezése is. A NAV kényszertörlési eljárás 
során 2016-ban megközelítően 248 Mrd Ft adótartozást törölt, 2,2-szer többet, mint 2015-ben. 
 
Minden korábbinál alacsonyabb volt a csődeljárások iránti érdeklődés 2016. évben, a bíróságok 
47 csődeljárást rendeltek el, a megelőző évben még 67 új ügyet regisztráltak az igazgatóságok. Az 
eljárások eredményessége javult, az előző évben közzétett eljárásokkal együtt összesen 
92 csődtárgyalás közül évkezdettől 62 ügy zárult le, 27 esetben, tehát az ügyek 43,5 %-ban 
született egyezség, 35 ügy eredménytelenül fejeződött be. A csődegyezségek mintegy 872 millió Ft 
adótartozás kedvezményes megfizetését érintették. A NAV év végén 30 folyamatban lévő 
csődtárgyalást tartott nyilván (egy évvel korábban 49 csődtárgyalás volt folyamatban). A megelőző 
évről fennmaradt, illetve 2016-ban kötött megállapodások teljesítéséből – miközben 15 egyezség 
teljesült, 5 nem teljesült – 245 millió Ft folyt be. Az összeg több mint duplája a 2015. évi 
bevételnek. Az év végén 27 csődmegállapodás volt érvényben, 1,4 Mrd Ft tartozás kedvezményes 
megfizetését érintően. 
 
A NAV a cégtemetők, illetve az őket megbízók elleni fellépést kiemelten kezeli. Az elmúlt 
időszakban 154 céget értékesítettek a cégtemetők részére, az ügyszám növekedésében csökkenő 
tendencia tapasztalható. Az igazgatóságok hangsúlyt fektetnek a kártérítési perek folytatására. 2016. 
évben 1 055 kártérítési per indult a volt tagokkal, vezetőkkel, árnyékvezetőkkel szemben. A 
perekkel kapcsolatban több mint 255 millió Ft folyt be. 
 
A NAV szerencsejáték felügyeleti szakterülete 2016. évben 180 hatósági engedélyt adott ki 
szerencsejáték szervezésére. A szakterület kiemelt feladata az engedély nélküli szerencsejáték 
szervezői tevékenység elleni hatósági fellépés, melynek két fő területe az internet terminálok és az 
engedély nélküli online szerencsejáték oldalak elleni fellépés. Az internet terminálokkal 
kapcsolatban folyamatosak az ellenőrzések és bírságolások, valamint ezzel összefüggésben a 
büntető feljelentések megtétele. A terminálokkal kapcsolatos peres eljárások közül 2016. évben a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 81 esetben született ítélet, ebből 60 esetben az 
eljáró bíróság a NAV pernyertességét állapította meg. Egy koncessziós társaság 
2016. augusztusában beadott kérelmére kiadott engedély alapján 2016. szeptemberben Győr 
területén, II. kategóriás játékkaszinó kezdte meg működését. 2016. januárban már kiadásra került 
egy másik II. kategóriás játékkaszinó üzemeltetésére vonatkozó engedély. Egy koncessziós társaság 
2016. november hónapban beadta a vegas.hu elnevezésű honlapon nyújtandó online kaszinójáték 
szervezésére vonatkozó engedélykérelmét. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, ez az első 
online kaszinójátékra vonatkozó kérelem, illetve engedélyezési eljárás.  
 
Több mint 13 ezer ellenőrzést fejezett be a szakterület, melynek során 445 bírságoló határozat 
született, ezekben pedig több mint 1,7 milliárd Ft bírság került kiszabásra. A 2016. évben az 
engedély nélküli online szerencsejáték szervezés miatt 580 esetben rendelkezett internetes oldal 
ideiglenes, 365 napra történő hozzáférhetetlenné tételéről (internetes blokkolás). Ehhez 
kapcsolódóan 228 esetben került sor, összesen 1,5 Mrd Ft bírság megállapítására. A szervezők mind 
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a blokkolást elrendelő, mind a bírsághatározatok ellen jellemzően bírósághoz fordultak, a 
tárgyidőszak végén 170 engedély nélküli online szervezéssel kapcsolatos per volt folyamatban. A 
bíróság két ügyben előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságnál. 2016 
utolsó negyedévében az engedély nélküli online szerencsejáték szervezőkkel szemben 
megkezdődött a szerencsejáték felügyeleti eljárásban kiszabható maximális összegű, 100 millió Ft-
os bírságoló határozatok kiadmányozása; a beszámolási időszak végéig összesen 5 db ilyen döntést 
hozott a szakterület, valamint egy esetben került sor 50 millió Ft összegű bírság kiszabására.  
 
A maximális összegű bírsággal olyan brandnevek érintettek, amelyek alatt szerencsejáték szervező 
tevékenységet megvalósító társaságok a korábbi, különböző domainek alatt feltárt engedély nélküli 
online szerencsejáték szervezés miatt alkalmazott internetes blokkolások, illetve bírságoló döntések 
ellenére a jogsértő tevékenységükkel nem hagytak fel, és a folyamatosan emelkedő összegű korábbi 
bírságoló döntések ellenére tovább folytatták a jogsértő tevékenységüket.  
 
A szerencsejáték felügyeleti szakterület 2016. január 1-től játékosvédelmi nyilvántartást vezet, 
melyben azok a sérülékeny személyek szerepelnek, akik vagy saját elhatározásukból (jelentős 
önkorlátozó nyilatkozatot beadva), vagy a bíróság (cselekvőképességet teljesen, illetve a 
szerencsejátékkal összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozó) döntése alapján 
nem vehetnek részt szerencsejátékokban.  
A beszámolási időszak utolsó napján a nyilvántartásban 3 430 személy szerepelt (3 354 bírósági 
döntés alapján, 76 személy jelentős önkorlátozó nyilatkozat alapján).  
 
2016. október 5-étől a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Szjtv.) rögzítésre került, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók nem működhetnek 
közre a tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének 
és nyeremény kifizetésének teljesítésében. A szabályozás szerint az állami adóhatóság a tiltott 
szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és 
székhellyel vagy elektronikus levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót, elektronikus 
hírközlési szolgáltatót, elektronikus honlap üzemeltetőt, valamint a tiltott szerencsejáték 
szervezővel egyéb módon (nem szervezőként) együttműködőket írásban felhívja a tiltott 
szerencsejátékkal összefüggő tevékenységének felhagyására. A felhívást pénzforgalmi szolgáltató 
esetén a Magyar Nemzeti Bank, elektronikus hírközlési szolgáltató esetén a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) részére, egyéb szervezet esetén az ismert 
magyarországi felügyeleti szerv részére is megküldi az állami adóhatóság. 2016 évben összesen 12 
felhívást továbbított a szakterület pénzügyi szolgáltatók, illetve elektronikus pénztárca üzemeltetők 
részére (pénzügyi blokkolás).  
A NAV adó- valamint vám- és pénzügyőri szakmai szakterületei a tárgyidőszakban 
3 751 bűncselekmény gyanúját tárták fel. A feltárt bűncselekmény gyanú elkövetési értéke 
52,3 Mrd Ft. A hatósági eljárások során - előfordulásukat tekintve - jellemzően költségvetési 
csalás, hamis magánokirat felhasználása, kábítószer birtoklása bűncselekmények gyanúja 
merült fel. A NAV a beszámolási időszakban 2 937 büntetőfeljelentést tett az illetékes 
nyomozóhatóságok felé. A feltárások száma 15 %-kal, az elkövetési érték 22 %-kal, míg a 
büntetőfeljelentések száma mintegy 13 %-kal elmaradt az előző év azonos időszakához mérten. 
 
Az értékelést érintő időszakban a Bűnügyi Főigazgatóság és az irányítása alatt álló nyomozó 
szervek 6 247 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, ez az 
előző év azonos időszaki adatához viszonyítva 18,4 %-os csökkenést jelent. Ebből a hatáskörös 
bűncselekmények száma 5 382 volt.  
 

Az ismertté vált hatáskörös bűncselekmények 48,8 %-a költségvetési csalás, 11,6 %-a 
csődbűncselekmény, 8,1 %-a számvitel rendjének megsértése, 7,8 %-a magánokirat 
hamisítás/hamis magánokirat felhasználása, 6,1 %-a iparjogvédelmi jogok megsértése, 5,4 %-a az 
orgazdaság körébe tartozó bűncselekmény volt.  
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A 2015. évi adatokhoz képest az ismertté vált bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult:  

- a költségvetési csalás esetszáma 3 094-ről 2 628-ra,  
- a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése esetszáma 236-ról 127-re, 
- az orgazdaság esetszáma 407-ről 290-re, 
- a számvitel rendjének megsértése esetszáma 536-ról 436-ra, 
- a csődbűncselekmény száma 688-ról 626-ra, 
- az iparvédelmi jogok megsértése esetszáma 573-ról 330-ra,  
- a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés esetszáma 114-

ről 152-re módosult. 
Az ismertté vált bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 109,5 Mrd Ft-ot tett ki,  ez a 
tavalyi év hasonló időszakához képest 19,9 %-os csökkenést jelent, amelyből a költségvetési csalás 
körébe tartozó bűncselekmények elkövetési értéke 98,1 Mrd Ft volt. Ez az összesített elkövetési 
érték 89,6%-a. 
 
Az egyes bűncselekmények kapcsán regisztrált elkövetési értékek az alábbi bűncselekmények 
esetében változtak jelentősebb mértékben a bázisévben regisztrált számadatokhoz képest: 

- költségvetési csalás esetén 131 Mrd Ft-ról 98,1 Mrd Ft-ra , 
- orgazdaság esetén 1,6 Mrd Ft-ról 2,6 Mrd Ft-ra,  
- iparvédelmi jogok megsértése esetén 786,2 millió Ft-ról 886 millió Ft-ra, 
- bitorlás 4 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra,  
- társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés esetén 18,7 millió 

Ft-ról 23,8 millió Ft-ra módosult. 
A bűnügyi szakterület a korábban meghatározott stratégiai céloknak megfelelően 2016. évben is 
folytatta bűnüldöző, bűnmegelőző tevékenységét, amely szerint célirányosan számolja fel a 
bűnözői csoportokat, különös figyelemmel végzi a vagyonkutató és –biztosító tevékenységet, 
intenzíven együttműködik az adó- és vámszakmai szakterületekkel. 
A szakterület a fentiekben ismertetett koncepciónak megfelelően fokozottabban tudja erőforrásait a 
tömegesen elkövetett, kisebb súlyú bűncselekményekről a súlyosabb, a költségvetésnek kiemelten 
magas károkat okozó, szervezetten elkövetett bűncselekmények felderítésére irányítani. E 
feladatellátásba teljes egészében illeszkedik a bűnüldöző tevékenység azon következménye, hogy 
csökkent az ismertté vált bűncselekmények alapján indított nyomozások száma és az azokhoz 
kapcsolódó elkövetési érték, ugyanakkor nőtt a vagyonbiztosítási (kármegtérülési) arány. 
 

A folyamatban lévő büntetőeljárások kapcsán a vagyonbiztosítás összege (lefoglalás, önkéntes 
megtérítés együttesen) 33,5 Mrd Ft-ot tett ki, ami 30,6 %-os eredményességet jelent. 2015 évben a 
vagyonbiztosítás 30,7 Mrd Ft volt 22,4 %-os mutatóval. A vagyonbiztosítási arány tekintetében 8,2 
százalékpontos növekedés tapasztalható. 
 

2016. év folyamán 2 780 költségvetést károsító bűncselekményt (költségvetési csalás, 
társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés) derítettek fel a nyomozók 97,3 
Mrd Ft elkövetési és 34,8 Mrd Ft lefoglalási értékben. E bűncselekmények kapcsán teljesített 
vagyonbiztosítás 35,8 % volt. A szakterület 2016. évben kialakított egy új mérési módszert, amely 
alapján a vagyonbiztosítás során a költségvetést károsító jogsértések esetszáma, elkövetési értéke, a 
felderítés időpontjától függetlenül a vizsgált időszakban lefoglalt (beleértve a zár alá vett) érték, és 
az önkéntes megtérítés értéke kerül beszámításra. 
Az új számítási mód szerinti vagyonbiztosítás nem tartalmazza a lefoglalt jövedéki termékek 
értékét, amely 2016. évben 6,8 Mrd Ft volt. 
 
A vizsgált időszakban 87 esetben történt egyéb módon vagyonbiztosítás közel 9 Mrd forint 
értékben az egyes büntetőeljáráshoz kapcsolódóan, a nyomozóhatóság intézkedése, vagy az általa 
átadott adatok eredményeképpen más szerv (pl.: adóztatási-, illetve vámszervek) a saját eljárásban 
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foganatosított, a bűncselekmény elkövetésével okozott kár részben, vagy egészben történő 
megtérülése érdekében tett intézkedések eredményeként. 
2015. évben egyéb módon történő kárbiztosításra 206 esetben került sor, 6,7 Mrd Ft értékben. Az 
elért eredmény mutatja a hatékonyabb és kifinomultabb, hivatalon belüli együttműködést, az átadott 
információk a folyamatos és szoros konkrét ügyekben megvalósított konzultációk mentén 
pontosabbá váltak, így lehetővé tették az adó- és vámigazgatóságok részére az azonnali kiemelt 
értékű vagyonbiztosítást eljárásaik során, amely lényegesen meghaladta a 2015. év eredményét.  
 
A szakterület a vagyonbiztosítási és felderítő tevékenység megerősítésére, a költségvetésnek 
vagyoni hátrányt okozó pénzügyi-, gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére 
fókuszáló szakmai célkitűzése a kísérleti szakban történt realizálásokban is nyomon követhető. A 
beszámolót érintő időszakban összesen 40 bűncselekménynél még kísérleti szakban sikerült a 
büntetőeljárást bevezetni, így a komplex vagyonfelderítő szemlélet eredményeként 819,7 millió Ft 
értékben megelőzni a költségvetési bevételek csökkentését. 
 
2016. évben 31 esetben bűnszervezetben és 23 esetben bűnszövetségben történő elkövetést 
sikerült feltárni. Az 54 szervezetten elkövetett ügyhöz mintegy 39 Mrd Ft elkövetési érték társult, 
ami közel kétszerese a bázis időszaki adatnak (20,8 Mrd Ft). Szervezett jellegű elkövetést 23 
ügyben sikerült megállapítani. 
 
A dohánytermékekre elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben 696 bűncselekmény 
kapcsán 186,6 millió szál dohánytermék lefoglalása történt meg 6,8 Mrd Ft értékben, szemben a 
bázisidőszak 617 bűncselekmény kapcsán lefoglalt 43,2 millió szál, 1,7 Mrd Ft értékű 
dohánytermékkel.  
 
A cigarettával összefüggésben elkövetett bűncselekmények vonatkozásában kiemelt jelentőséggel 
bír, hogy Magyarországon megjelentek olyan bűnözői csoportok, akik jelentős pénzt fektetnek be 
cigarettagyárak kiépítésébe. A NAV nyomozó hatósága 2016-ban két bűnszervezet tevékenységét 
derítette fel még abban az elkövetési szakaszban, hogy illegális dohánytermék nem került 
forgalomba. A cigarettacsempészet elkövetési módszerében beállt változások alapján 
megállapítható, hogy a szállítás a zöld határról átterelődött a nagyobb mennyiséget biztosítani képes 
kamionos forgalomba. Ennek egyik oka a déli határszakaszon felállított fizikai határzár és a 
fokozottabb hatósági jelenlét, valamint az ukrán határszakaszon a munkatársak elmúlt években 
kifejtett intenzív felderítő tevékenysége, amelynek során jelentős cigaretta csempész 
bűnszervezeteket sikerült felszámolni. 
 
A bűnügyi szakterület által iktatott ügyek száma 7 276 darab volt, ez a bázis évi adatokhoz 
viszonyítva 29,5 %-os csökkenést jelent. A vizsgált időszakban 4 195 nyomozást rendeltek el a 
NAV nyomozó szervei, ami 21,9 %-kal kevesebb a bázisidőszakban elrendelt nyomozások 
számánál (5 374 darab). A nyomozás elrendelések mellett 1 788 esetben feljelentés elutasítására, 
illetve 212 esetben feljelentés áttételére került sor. 
 
Az értékelt időszakban a bűnügyi szakterület együttesen 4 542 ügyben fejezte be érdemben 
(vádemelési javaslattal vagy megszüntetéssel) a nyomozást, ebből a vádemelési javaslattal lezárt 
ügyek aránya 57,1 % (2 595 ügy) volt. Ez alapján a váderedményességi arány 1,6 százalékponttal 
több a bázisidőszakban mért mutatónál. A bázisidőszakhoz képest 1 397-ról 1 458-ra emelkedett a 
vádemelési javaslattal lezárt költségvetési csalás bűncselekmény miatt folytatott nyomozások 
száma. 
A NAV nyomozó szerveinél a 2016. december 31-i állapot szerint 4 343 büntetőügy nyomozása 
volt folyamatban, amelyből a fél éven túli nyomozások száma 2 953 ügyet, az egy éven túli 
nyomozások száma 1 997 ügyet tett ki. A folyamatban lévő nyomozások száma 16,3 %-kal 
kevesebb a 2015. december végi adatnál (5 187 ügy).  
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A két éven túli ügyek száma 568 ügyről (2015. év) 485-re, míg a három éven túli ügyek száma 227-
ről 216-ra csökkent az értékelt időszak végére. A fenti adatok megerősítik, hogy a bűnügyi 
szakterület stratégiai, szakmai célkitűzéseinek megfelelően, sikeresen javított a folyamatban 
lévő ügyek időszerűségén.  
A beszámolót érintő időszakban a szakterület összesen 1 168 alkalommal továbbított – 
bűnmegelőzési célból – információkat szignalizáció formájában. Az együttműködés ezen 
formájának volumene a bázis időszak adataihoz viszonyítva (2.153 eset) csökkent, azonban - a felső 
vezetői elvárásoknak megfelelően a minőségi információátadás követelményét szem előtt 
tartva  - a szignalizációval érintett összeg 2016. évben 32,5 Mrd Ft, szemben a bázis időszaki 
22,5 Mrd forinttal. 
 
Az adóigazgatási szervek eljárásaikban 546 alkalommal kértek irat másolatot, vagy éltek irat 
megtekintési lehetőségükkel a NAV nyomozó szerveknél folytatott nyomozások vonatkozásában. 
Operatív ügyben megkeresés, műveleti találkozó 76 esetben, míg nemzetközi együttműködés 
1 595 esetben történt. 
 
A beszámolási időszakban a NAV bűnüldöző szervei 175 alkalommal indítottak titkos 
információgyűjtést és 179 korábban indított eljárást fejeztek be. A befejezett eljárások nyomán 
123 büntetőeljárás indult, összesen 511 elkövetővel szemben. A felderítő tevékenység 
eredményességét mutatja, hogy az ismertté vált 109,5 Mrd Ft összelkövetési értékből 48,8 Mrd Ft-
ot titkos információgyűjtések eredményeképpen sikerült felderíteni. A 33,5 Mrd Ft-os 
vagyonbiztosításból 24,5 Mrd Ft titkos információgyűjtések előkészítő adatai alapján realizálódott, 
vagyis a teljes vagyonbiztosítás 73,1 %-a. 
 
A bűnügyi szakterület revizori főosztálya 336 darab szaktanácsadói vélemény és kiegészítés 
elkészítésére irányuló, valamint az előző évről áthúzódó, folyamatban lévő 56 darab megkeresést 
dolgozott fel, így tárgyidőszakban 392 darab nyitott felkérés alapján végezte tevékenységét. A 
Központi Nyomozó Főügyészség megkeresésére egy ügyben értékelő-elemző feladatokat látott el, 
amelynek kapcsán négy részjelentést, továbbá 83 szakvéleményt adott ki a BFIG Központi 
Nyomozó Főosztályon folyamatban lévő, munkaerő kölcsönző társaságokkal kapcsolatos 
büntetőügyben a nyomozócsoport részére. 
 
2016. december 31-ig a szakterület az elektronikus árverési felületen 81 tételt értékesített 71,4 
millió Ft értékben. 
 
A NAV Áru- és Bűnjelkezelő Főosztálya - az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról 
szóló 2000. évi XIII. törvény alapján – 2016. évben közel 60 millió Ft értékben ajánlott fel 
lefoglalt termékeket karitatív célra, ebből 52,2 millió Ft értékben fogadott el terméket a Karitatív 
Tanács. 
 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda a beszámolót érintő időszakban 11 280 bejelentést, 
megkeresést, tájékoztatást fogadott, és 1 015 esetben küldött megkeresést, tájékoztatást, 
információt külföldi pénzügyi információs egység részére. A szakterület információ továbbítás 
céljából 402 alkalommal adta meg az előzetes hozzájárulást külföldi pénzügyi információs 
egységnek.  
2016. évben proaktív információ-továbbítás céljából 853 esetben 1 729 db bejelentés, reaktív 
információ-továbbítás céljából 890 esetben 3 419 db bejelentés került megküldésre. A külföldi 
pénzügyi információs egységek részére információ-továbbítás keretében 709 db bejelentés 
megküldése valósult meg. 
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A jóváhagyásra benyújtott szabályzatok száma 580 db volt. Felügyeleti tevékenységi 
jogkörében eljárva az Iroda összesen 25 db helyszíni és 291 db kérdőív általi ellenőrzést 
folytatott le. A súlyosabb jogsértések, valamint hiányosságok miatt 13 esetben közel 4,7 millió Ft 
bírságot került kiszabásra.  
 
2016. év kiemelt feladata volt még a Magyarország ötödik körös ország-értékeléséhez kapcsolódó 
feladat elvégzése. 
 
 

I.  4. Jogszerűség és szervezeti képesség 
 
A felülellenőrzési szakterület a tárgyidőszak folyamán összesen 240 ügyet kezelt, az előző 
időszakról áthúzódó 83 ellenőrzés mellett a tárgyidőszakban 157 ügy indult. A beszámolási időszak 
végére 202 ellenőrzés zárult le és az időszak végén még 38 ellenőrzés volt folyamatban. Az 
alapvizsgálatok megállapításait érdemben megváltoztató jegyzőkönyvek az adózók terhére 
összesen 2 485,7 millió Ft, az adózók javára 35,1 millió Ft adókülönbözetet tartalmaztak. 
A felülellenőrzések megállapításaira alapozva 248 első fokú határozat került kiadmányozásra, 
melyekből - figyelemmel az előző évben kiadmányozott, de a beszámolási időszakban jogerőssé 
vált határozatokra is – 214 vált jogerőssé. 
 
A NAV alsó fokú területi igazgatóságai a beszámolási időszakban mintegy 3 millió 486 ezer 
elsőfokú döntést hoztak. A Fellebbviteli Igazgatóságon - a végrehajtási kifogás tárgyában hozott 
döntéseken felül - 638 elsőfokú döntés született. A NAV vezetője a beszámolási időszakban 137 
elsőfokú döntést hozott.  
A Fellebbviteli Igazgatóság hatáskörébe tartozik az alsó fokú területi igazgatóságok első fokon 
hozott döntései (végrehajtási intézkedései) ellen előterjesztett fellebbezés (végrehajtási kifogás) 
elbírálása, valamint az alsó fokú területi igazgatóságok elsőfokú döntéseivel szembeni felügyeleti 
intézkedések megtétele. Az elsőfokú döntések ellen az adózók 12 922 rendes jogorvoslati 
kérelmet (fellebbezést és végrehajtási kifogást) terjesztettek elő, így az előző időszakról áthúzódó 
kérelmekkel együtt a beszámolási időszakban mindösszesen 15 171 jogorvoslati beadvány 
elbírálása volt folyamatban. A Fellebbviteli Igazgatóság, mint másodfokú hatóság a jogorvoslati 
kérelmek alapján 12 747 érdemi határozatot hozott, melyben az alsó fokú területi igazgatóságok 
9 698 elsőfokú hatósági döntését minősítette jogszerűnek.  
 
Az alsó fokú területi igazgatóságok elsőfokú döntéseivel szemben a Fellebbviteli Igazgatóságon, 
mint felettes hatóságnál 675 rendkívüli jogorvoslati (felügyeleti) eljárás indult, az előző 
időszakról áthúzódó ügyekkel együtt így összesen 847 felügyeleti eljárás volt folyamatban. A 
felettes hatóság 669 érdemi döntéséből 387 esetben mellőzte a felügyeleti intézkedést. A rendes és 
rendkívüli jogorvoslati eljárásokat is figyelembe véve a Fellebbviteli Igazgatóság az általa 
meghozott 13 416 érdemi döntéséből 75 %-ban minősítette jogszerűnek az alsó fokú területi 
igazgatóságok döntését. Az előző év ugyanezen időszakában ez a jogszerűségi arány 78 % volt.  
A közigazgatási és munkaügyi bíróságon a NAV jogerős határozata ellen 2 406 közigazgatási per 
indult , a perek együttes pertárgyértéke hozzávetőlegesen 85,5 Mrd Ft. Az előző időszakról 
áthúzódó eljárásokkal együtt a közigazgatási és munkaügyi bíróságon 2016. évben összesen 4 784 
peres eljárás volt folyamatban. A bírósági eljárásban 1 900 ítélet született, alperesi határozatainkat 
a bíróság 80 %-ban ítélte jogszerűnek. A megelőző év ugyanezen időszakában ez a jogszerűségi 
arány 78 % volt. Az eljárásokhoz kapcsolódóan a bíróság a NAV javára 208 millió Ft, terhére 168 
millió Ft perköltséget állapított meg. Az elsőfokú bíróság jogerős határozata ellen felperes adózók 
395 esetben, míg alperesi hatóságunk 79 esetben nyújtott be a Kúriára felülvizsgálati kérelmet. A 
felülvizsgálati bíróság a tárgyidőszakban 561 ítéletet hozott, melyből a NAV eljárását érintően 482 
ítélet született. A felülvizsgálatok során a Kúria  76 %-ban ítélte jogszerűnek a NAV döntését, az 
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eljárásokhoz kapcsolódóan a NAV javára közel 55 millió Ft, míg terhére 36 millió Ft perköltséget 
állapított meg. Az előző év ugyanezen időszakában ez a jogszerűségi arány 74 % volt.  
A NAV vezetőjének hatáskörébe tartozik a Fellebbviteli Igazgatóság első fokon hozott végzései 
ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása, továbbá a Fellebbviteli Igazgatóság első- és másodfokon 
hozott döntéseivel szembeni felügyeleti intézkedések megtétele. A Fellebbviteli Igazgatóság 
végrehajtási kifogások tárgyában hozott elsőfokú végzése ellen előterjesztett 275 fellebbezést 
elbírálva a NAV vezetője 239 esetben hozott helybenhagyó másodfokú döntést. A Fellebbviteli 
Igazgatóság döntéseivel szemben a NAV vezetője, mint felettes hatóságnál 264 felügyeleti eljárás 
indult. A felettes hatóság a beszámolási időszakban hozott 238 érdemi döntéséből 182 esetben 
mellőzte a felügyeleti intézkedést. A Fellebbviteli Igazgatóság első fokon hozott egyéb végzései 
ellen 25 esetben terjesztettek elő fellebbezést, a NAV vezetője az elbírálás során 18 esetben hozott 
helybenhagyó másodfokú döntést. A rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokat is figyelembe 
véve a NAV vezetője az általa meghozott 538 érdemi döntéséből közel 82 %-ban minősítette 
jogszerűnek a Fellebbviteli Igazgatóság döntését.  
 
Az Alapvető Jogok Biztosától 2016. évében országosan 23 megkeresés érkezett. A 2015. évről 
áthúzódó egy megkereséssel együtt összesen 24 vizsgálatból 21 ügy vizsgálata zárult le. Az 
ombudsman 19 esetben konkrét ügyet vizsgált, öt esetben az adóhatóság általános eljárási 
gyakorlatára vonatkozóan indított vizsgálatot. A konkrét ügyekben folytatott vizsgálatok közül hét 
esetben az alapvető joggal összefüggő visszásság feltárása nélkül az ombudsman a tájékoztatást 
elfogadta, egy esetben jelentést készített, míg a többi esetben visszajelzés még nem érkezett. 
A jelentésben megállapította, hogy az adóhatóság az adózóval szemben lefolytatott végrehajtási 
eljárás során a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, eljárása alapvető jogokat nem sértett. 
Megállapításra került ugyanakkor, hogy a végrehajtási eljárás során a pénzforgalmi szolgáltató 
ellenőrzési kötelezettségének hiányában a bankszámlára érkező, végrehajtás alól mentes 
pénzösszegeket letiltja, amely miatt ismételten javaslatot tett az Igazságügyi Minisztérium felé a 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítására. Az alapvető jogok biztosa az 
adóhatóság általános gyakorlatára vonatkozóan 2016. évben öt témában indított vizsgálatot. Az 
illetéktartozás törlése esetén történő késedelmi pótlék törlésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálat 
eredményeként alapvető joggal kapcsolatos visszásságot nem állapított meg. A bejegyzett élettársak 
vagyonszerzése esetén a házastársakra vonatkozó illetékkedvezményi szabályok érvényesítésének 
kapcsán megállapította, hogy az adóhatóság – NGM állásfoglaláson alapuló – azon gyakorlata, 
mely szerint a bejegyzett élettársak vagyonszerzéseit illetően a házastársakra vonatkozó 
illetékkedvezményi szabályokat nem lehet érvényesíteni és a bejegyzett élettársaknak az általános 
szabályok szerint kell a vagyonszerzési illetéket megfizetni, sérti a jogbiztonság követelményét, így 
az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő visszásságot valósít meg. Az adó- és 
értékbizonyítványok alkalmazási rendjével kapcsolatban indított vizsgálattal kapcsolatban még nem 
érkezett visszajelzés, az adóhatóság jövedelemigazolás kiállításának gyakorlatával, valamint a 2017. 
január 1-jétől kötelezően használandó online pénztárgépek GPS nyomkövetési funkciójával 
kapcsolatban érkezett megkeresés alapján lefolytatott vizsgálat a beszámolási időszakban még 
folyamatban volt. Fentieken túl 2016. évben az alapvető jogok biztosa egy 2014. évben és egy 
2015. évben indított vizsgálat alapján is készített jelentést. A kisajátítási kártalanítás utáni társasági 
adófizetési kötelezettség tárgyában készített jelentés alapján a NAV jogszabály módosítási 
kezdeményezéssel élt a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, míg a NAV közérdekű bejelentés 
kezelési gyakorlata tárgyában készített jelentés alapján a NAV vezetője tett intézkedést a NAV 
valamennyi szerve felé. 
 
A közérdekű bejelentések kezeléséről szóló 2016-ban hatályba lépett új szabályzat a korábbinál 
nagyobb hangsúlyt fektet a névtelen bejelentések adminisztratív és technikai eszközökkel történő 
csökkentésére, a bejelentések vizsgálatának mellőzését szélesebb körben teszi lehetővé. Az új 
irányító eszköz átfogóan szabályozza és egységesíti a közérdekű bejelentések kezelését, mentesítve 
a területi szerveket a további szabályozás alól. A szabályzat hatályba lépésének időpontjától a NAV 
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nem fogad e-mailben közérdekű bejelentést. Elektronikus úton kizárólag a NAV honlapján lévő 
űrlap használatával, a bejelentő személyes adatainak megadásával, tehát a beazonosíthatóság 
megerősítésével tehető bejelentés. A közérdekű bejelentések fogadása, kezelése az ellenőrzési 
szakterülettől az igazgatási szakterülethez, a döntéshozatal pedig az igazgatóhoz került át. A NAV 
honlapján található, a közérdekű bejelentések elektronikus fogadására szolgáló űrlap a 
szabályozással egyidejűleg szintén megújult. A közérdekű bejelentések kezelése tekintetében 
elsődleges kapcsolattartási formaként az elektronikus levelezés került meghatározásra. A 
beszámolási időszakban a NAV szervei összesen 25 452 közérdekű bejelentést vettek 
nyilvántartásba. A bejelentések száma az előző év azonos időszakához képest több mint 25 %-kal 
csökkent, amely mögött elsősorban az elektronikus úton és a telefonos bejelentések számának 
csökkenése áll. A névtelen bejelentések száma éves szinten mintegy 43 %-kal csökkent. 
2016. évben az előző évhez képest 18 %-kal több mellőzésre került sor. A 2016. évben összesen 
5 364 közérdekű bejelentés került az ellenőrzési szakterület felé vizsgálatra átadásra, ami mintegy 
45 %-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az ellenőrzési szakterület által ténylegesen kivizsgált 
2 670 közérdekű bejelentés közül 21 % megalapozott, 9 % részben alapos volt. 
 
A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó 42 üggyel együtt - mindösszesen 
760 panaszbeadvány kivizsgálása kezdődött meg, az időszak végére 637 ügy lezárásra került. 
Tartalmukat tekintve 19 % az illetékügyi, 17 % az ellenőrzési és 19 % a végrehajtási szakterületet 
érintő beadvány. A panaszok mintegy 45 %-a egyéb szakmai területekkel kapcsolatosan, például 
bevallási, folyószámla-kezelési, fizetési könnyítési, vámszakmai területet érintően, az 
ügyfélszolgálatra vonatkozóan, valamint a közérdekű bejelentések intézése tárgyában érkezett. A 
kivizsgált panaszok közül mintegy 16 % megalapozott, 11 % részben alapos volt, míg az esetek 
nagyobb részében, 73 %-ában megalapozatlannak bizonyult. Az adóügyi szakterületet érintő 
panaszok többsége a visszterhes vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos volt. A folyószámla-kezelési 
szakterületet érintő panaszok tárgya jellemzően a tartozás jogalapjának, a felszámított késedelmi 
pótlék összegének vitatása volt, illetve a tartozás/túlfizetés elévülését sérelmezték az adózók. A 
bevallási szakterületen a bevallás benyújtására való felszólítást, valamint a személyi jövedelemadó 
visszatérítést, az egészségpénztári, nyugdíjpénztári adójóváírás elmaradását kifogásolták az adózók. 
Az ellenőrzési szakterületen a panaszok többsége az ellenőrzési eljárás elhúzódását, az általános 
forgalmi adó kiutalásának hiányát sérelmezte. A végrehajtási szakterületen elsősorban az egyes 
végrehajtási cselekményeket kifogásolták az adózók. A vámszakmai területen a panaszosok 
jellemzően a határátlépés során való ügyintézés elhúzódását, a jövedéki ellenőrzés menetét, 
valamint az eljáró pénzügyőrök magatartását kifogásolták. Az ügyfélszolgálatot érintően az 
ügyfélszolgálati munkatársak magatartását, az igazolások kiadásának menetét, valamint a nem 
megfelelő tájékoztatást kifogásoló panaszbeadványok voltak a jellemzőek. A fizetési kedvezményi 
szakterületet érintően a panaszosok többségében a kérelmük elutasításának okát sérelmezték. A 
közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos legfőbb sérelem a közérdekű bejelentés vizsgálatával való, 
és a kapott tájékoztatással való elégedetlenség volt.    
 
A 2016. évben 29 polgári per indult . A tárgyidőszakban 22 per zárult jogerős ítélettel, 20 perben 
a NAV pernyertes lett, kettő perben pervesztes. Az eljárások során több mint 780 milliós NAV-val 
szembeni követelést utasítottak el a bíróságok, és a részbeni pervesztesség miatt 626 ezer Ft 
tőkekövetelést és kamatait kell megtéríteni. Egy közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése 
iránti perben a nem jogerős ítélet a NAV-ot 27 millió Ft és kamatainak megfizetésére kötelezte, 
amelyből 24,5 millió Ft tőke és kamatainak előzetes végrehajthatóságát is kimondta a bíróság. Egy 
másik, igen jelentős, 2 341 millió Ft kártalanítás miatt indított eljárásban a bíróság a perrel érintett 
ingatlan megvásárlására, valamint az elmaradt haszon megtérítésére kötelezte a NAV-ot. Ebben az 
ügyben a NAV felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. A folyamatban lévő eljárások pertárgyértéke 
tekintetében komoly változást jelentett, hogy több perben is jelentősen felemelték a felperesek a 
perbeli követeléseik értékét. A tárgyidőszak végén 39 per van folyamatban, közel 4 milliárd Ft 
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pertárgyérték mellett. A tárgyidőszakban 2 felülvizsgálati eljárás indult, az időszak elején 
folyamatban lévő 2 felülvizsgálati eljárás pedig a jogerős ítéletek hatályban tartásával zárult. 
 
 

II.  A gazdálkodási tevékenység értékelése 
 
1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím 

 
A költségvetési szerv neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Törzskönyvi azonosító száma: 789938 
Honlap címe: http://www.nav.gov.hu 

 
Az előirányzatok alakulása 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVI. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím (a továbbiakban: NAV) 
2016. évi költségvetésének főösszege 127.359,5 millió Ft, amelyet 124.408,4 millió Ft központi 
támogatás és 2.951,1 millió Ft saját bevétel fedez.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 
2015. évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   157 859,2 127 359,5 133 512,3 203 665,2 173 206,7 109,7% 85,0% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

91 790,9 70 993,2 70 993,2 108 595,5 105 097,3 114,5% 96,8% 

Bevétel   5 455,2 2 951,1 2 951,1 5 090,6 5 090,6 93,3% 100% 
Támogatás   154 671,1 124 408,4 130 561,2 182 203,6 182 203,6 117,8% 100% 
Költségvetési 
maradvány 

  
14 103,9 0,0 0,0 16 371,0 16 371,0 116,1% 100% 

Létszám (fő)    19 827 20 795 20 795 21 320 20 069 101,2%  94,1%  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként a kiadási előirányzat az év utolsó 
napján 203.665,2 millió Ft volt. A kiadási előirányzatból 182.203,6 millió Ft-ot központi 
támogatás, 16.371,0 millió Ft-ot az előző évek gazdálkodásából származó költségvetési maradvány 
fedez, a fennmaradó rész forrása pedig folyó bevétel. 
 
Az előirányzat-módosítás összege 76.305,7 millió Ft, az előirányzat növekedés az alábbi 
módosításokból tevődik össze: 
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  adatok millió Ft-ban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 127 359,5 2 951,1 124 408,4 70 993,2 20 795 
Módosítások jogcímenként     

 
Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről 
szóló törvény módosítása (2016. évi LXXVI. 
törvény) 

6 152,8 0,0 6 152,8 0,0  

A NAV Bűnügyi Főigazgatóság önálló 
költségvetési szervi megszűnése miatti előirányzat-
átcsoportosítás (2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat) 

8 212,0 23,8 8 188,2 5 269,6 1 290 

A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézet önálló költségvetési szervi megszűnése 
miatti előirányzat-átcsoportosítás (2018/2015. (XII. 
29.) Korm. határozat) 

2 491,2 270,8 2 220,4 1 294,0 357 

Foglalkoztatottak kompenzációja 579,4 0,0 579,4 456,2 
 

Szenior állomány illetményének megtérítése 19,8 0,0 19,8 15,7  
Feltételekhez kötött személyi juttatás 31 750,0 0,0 31 750,0 25 000,0 

 
Az életpályamodell bevezetésének támogatása 8 971,3 0,0 8 971,3 7 064,0  
Költségvetési maradvány igénybevétele 16 371,0 16 371,0 0,0 2 800,3 

 
Dohánygyártók támogatása 290,4 290,4 0,0 0,0 

 
Európai uniós források felhasználása 180,9 180,9 0,0 58,1  
NAV vezetője szakmai helyettesei illetménye 
miatti előirányzat átcsoportosítása az NGM részére 
(NAV-NGM megállapodás) 

-97,7 0,0 -97,7 -76,8 
 

4 fő pénzügyőr Legfőbb Ügyészségre 
vezényléséhez kapcsolódó kiadások megtérítése 

11,0 0,0 11,0 8,5 
 

Többletbevételek felhasználása 486,6 486,6 0,0 0,0 
 

A Budapest, X. Kőér utcai ingatlan megvásárlása 
(1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat) 

871,5 871,5 0,0 0,0 
 

NAVOSZ EP által fel nem használt támogatás 
felhasználása 

3,5 3,5 0,0 0,0 
 

OEP támogatás, Nemzeti Kult. Alap támogatása 7,6 7,6 0,0 5,7 
 

Munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó 
bevétel felhasználása 

4,4 4,4 0,0 0,0 
 

Rovatok közötti átcsoportosítások 0,0 0,0 0,0 -4 293,0 
 

Létszámkeret csökkentése 0,0 0,0 ,0, 0,0 -1 122 
2016. évi módosított előirányzat 203 665,2 21 461,6 182 203,6 108 595,5 21 320 
 
Létszám alakulása 
 
A NAV költségvetésében az engedélyezett létszámkeret 2016. január 1-jén 22.442 fő volt, amelyből 
a NAV 20.793 fő, a BF 1.290 fő, a KEKI 359 fő kerettel rendelkezett. A BF és KEKI címek 
megszüntetése miatt a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal elrendelt előirányzat-módosítással egyidejűleg az 
intézmények  létszámkerete átcsoportosításra került az 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal címhez.  
 
A február 1-jei hatállyal elrendelt csoportos létszámcsökkentés alapján az engedélyezett létszám 
1 122 státusszal, 21 320 státuszra csökkent, az év folyamán további engedélyezett létszámot érintő 
változás nem történt. Ez összességében – NAV szinten – öt százalékos létszámcsökkentést 
eredményezett.  
 
Az év végi záró állomány 20 069 fő volt, amelyből 14 637 fő kormánytisztviselő,  
5 010 fő pénzügyőr 422 fő munkavállaló. Az üres álláshelyek száma 963 az év végén, amelyből 
tartósan (legalább három hónapja) üres 653. 
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Kiadási előirányzatok alakulása 
 
A kiadási előirányzatok szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat 90,6 
%-a a működést szolgálja, amelyből 75,3 % a személyi juttatások és a munkaadói közterhek 
fedezetét biztosítja. Az intézmény üzemeltetését biztosító dologi kiadások az összes kiadási 
lehetőség 22,1 %-át teszi ki. A felhalmozási célú előirányzatok aránya 9,4 %. 
 
Az eredeti előirányzat év közbeni változása 76.305,7 millió Ft, mely 59,9 százalékos mértéknek 
felel meg. Az eredeti előirányzat növekedésének 41,6 %-át a feltételhez kötött személyi juttatás 
kifizetéséhez biztosított előirányzat (31.750,0 millió Ft) miatti, míg 21,4 %-át a 2015. évi 
maradvány igénybevétele (16.371,0 millió Ft) érdekében végrehajtott módosítások tették ki. 
 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése 
adatok millió Ft-ban, egy tizedessel  

Sorszám Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 
1. Személyi juttatások 70 993,2 108 595,5 105 097,3 

2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

19 142,8 30 369,1 28 382,2 

3. Dologi kiadások 35 079,2 44 918,9 35 564,3 
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8 28,4 27,2 
5. Egyéb működési célú támogatások 59,8 593,5 554,5 
6. Beruházások 337,9 17 247,4 1 801,8 
7. Felújítások 1 500,0 1 248,3 1 175,2 
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  244,8 664,1 604,2 
9. Kiadások összesen 127 359,5 203 665,2 173 206,7 

 
Kiadások kormányzati funkciók szerint 
 
Az év során teljesített kiadások 97,8 %-a (169.335,2 millió Ft) a NAV elsődleges feladataival, az 
adó, vám, jövedék és bűnügyi tevekénységekkel kapcsolatban merültek fel. Ezen belül az adó-, 
vám- és jövedéki igazgatás 148.613,3 millió Ft-tal teljesült, amely kiadások 87,8%-a. Az egyéb 
rendészeti, bűnüldözési tevékenységek és a bűnmegelőzés forrásigénye összesen 11.991,4 millió Ft 
volt, mely a feladatok kiadásain belül 7,1 %-ot képvisel, míg a vámrendészet 8.730,5 millió Ft-tal 
teljesült, mely a kiemelt tevékenységek 5,1 %-a.  
 
További kormányzati funkció szerinti tevékenységre az összes kiadás  
2,2 %-a került kifizetésre, melyek jellemzően az oktatási, kulturális, üdültetési, egészségügyi 
tevékenységhez kapcsolódó kiadások, de itt található meg a munkáltatói lakáscélú támogatások 
kiadásai is. 
 
Az intézményi kiadások teljesítése 173.206,7 millió Ft-ban realizálódott, melynek főbb tételei az 
alábbiak voltak: 
 
Személyi juttatások és járulékok 
 
A NAV 2016. évi költségvetésének személyi juttatások eredeti előirányzata 70.993,2 millió Ft, 
módosított előirányzata 108.595,5 millió Ft, teljesítése 105.097,3 millió Ft összegben alakult. Az 
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eredeti előirányzat 37.602,3 millió Ft-tal került emelésre, amelyből: 39.099,5 millió Ft kormányzati, 
-68,3 millió Ft irányító szervi és -1.428,9 millió Ft intézményi hatáskörben módosult.  

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összkiadáson belül 77,1 %. 
 
A keletkezett – kötelezettségvállalással terhelt – költségvetési maradvány 2.374,0 millió Ft, melyből 
a foglalkoztatottak kompenzációjának, valamint az életpályamodell bevezetéséhez biztosított 
illetményemelés fel nem használt önrevíziós összege 17,8 millió Ft. 

A foglalkoztatottak személyi juttatásai eredeti előirányzata 70.791,1 millió Ft, módosított 
előirányzata 108.183,1 millió Ft, teljesítése a módosított előirányzat 96,9 %-a  
104.822,0 millió Ft. 

A NAV tv-ben kerültek rögzítésre a kormánytisztviselők, pénzügyőrök és munkavállalók 
rendszeres illetményének meghatározására vonatkozó általános szabályoktól eltérő rendelkezések.  

A törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzata 64.747,6 millió Ft, módosított 
előirányzata 71.525,1 millió Ft, teljesítése a módosított előirányzat 99,3 %-a 70.996,7 millió Ft. 

A 2016. évi eredeti előirányzat és módosított előirányzat különbözeteként jelentkező tényezők a 
következőkben részletezett okokból erednek:  

A legjelentősebb összeg az életpályamodell bevezetésére kapott támogatás összege  
7.064,0 millió Ft összegben. A betöltetlen státuszok eredményeként havonta átlagosan 1.000 fő 
rendszeres személyi juttatásának pénzügyi fedezete képződött meg. Jelentős volt továbbá a tartósan 
távollévő alkalmazottak, illetve a feladataik ellátása érdekében foglalkoztatott helyettesítők 
illetménykülönbözetéből eredő különbség. Az illetmény-megtakarítás terhére 4.143,6 millió Ft 
összegben került sor rovatok közötti átcsoportosításra.  

Az egyes állománycsoportok rendszeres illetményeinek, illetve átlagkereseteinek alakulását az 
alábbi táblázat szemlélteti: 

Állomány-
csoport 

Átlagkereset (Ft) Százalékos 
változás 

2015. év 2016. év 
Vezető 697 700 772 000 10,65% 
I. kategória 386 900 465 400 20,29% 
II. kategória 259 800 315 200 21,32% 
III. kategória 194 900 234 600 20,37% 
Munkavállaló 197 400 234 300 18,69% 

Összesen 363 000 435 300 19,92% 

 
Az érintett nem vezetői kategóriák illetménynövekedése az életpályamodell bevezetésével 
magyarázható.   

A felmentési idejüket töltők juttatásainak teljesítése 442,0 millió Ft. 

A nemzeti ünnepek alkalmával, illetve eseti jelleggel adott NAV vezetői, főigazgatói, igazgatói 
kezdeményezésű elismerések, kitüntetések teljesítése 191,1 millió Ft, amelynek a fedezete az 
illetmény-megtakarítás terhére került biztosításra a Normatív jutalmak soron. 
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Céljuttatás, projektprémium soron kerül elszámolásra a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben rögzített bevételi előirányzatok teljesítésével 
összefüggésben a NAV személyi állománya az év folyamán négy alkalommal összesen 25.128,5 
millió Ft céljuttatásban részesült, amely 7,8%-kal haladja meg a 2015. évi teljesítést. A 
költségvetési maradvány legnagyobb része a 2016. évi feltételhez kötött személyi juttatás IV. 
negyedévi részletének munkavállalói adó- és járulék közterhei. 

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzatának teljesítése 182,2 millió 
Ft. 

A végkielégítés teljesítése 807,2 millió Ft, amely a 2016.01.01. napjával realizálódott átszervezés 
miatt jelentős növekedést mutat a 2015. évi 55,9 millió Ft-hoz képest. 

A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 202,1 millió Ft, módosított előirányzata 412,4 
millió Ft, teljesítése a módosított előirányzat 66,8 %-a 275,3 millió Ft.  

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 
kiadásai között az állományba nem tartozók juttatásain belül a megbízási díjak teljesítése 135,7 
millió Ft, a jogviszony megszűnését követően elszámolt kiadások teljesítése 2,8 millió Ft.   

A fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásainak 
teljesítése 22,1 millió Ft volt az egyéb külső személyi juttatások soron, mely a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem vám és jövedék szakirányos hallgatók ösztöndíjainak és kapcsolódó 
juttatásainak összege. A reprezentációs kiadások teljesítése 60,1 millió Ft volt, a szakmai 
feladatellátás érdekében szükséges szakértő- és tolmácsdíjakra 54,6 millió Ft teljesült. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 19.142,8 millió 
Ft, módosított előirányzata 30.369,1 millió Ft, teljesítése 28.382,2 millió Ft. Az eredeti előirányzat 
11.226,3 millió Ft-tal került emelésre, amelyből: 10.530,3 millió Ft kormányzati hatáskörben, -18,6 
millió Ft irányító szervi hatáskörben és 714,6 millió Ft intézményi hatáskörben módosult. 

A szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítése 27.047,3 millió Ft, az egészségügyi 
hozzájárulás 555,0 millió Ft, a táppénz hozzájárulás 257,3 millió Ft, a munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó kiadásai 522,6 millió Ft. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pénzügyi fedezetet 
biztosított a különböző személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre.  
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Dologi kiadások 
 
A Dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 35.079,2 millió Ft, a módosított előirányzat 
44.918,9 millió Ft, a teljesítés 35.564,3 millió Ft (79,2 %). 2016. év során végrehajtott előirányzat-
módosítások összege 9.839,7 millió Ft. 
 
A készletbeszerzések eredeti előirányzata 4.740,9 millió Ft, a módosított előirányzata 5.403,4 millió 
Ft, a teljesítés összege 4.061,4 millió Ft (75,2 %) volt.  
 
A készletbeszerzések legnagyobb részét az üzemeltetési anyagok beszerzésére 2.229,0 millió Ft 
(54,9 %), illetve a szakmai anyagok beszerzésére 1.334,5 millió Ft (32,9 %) fordított összegek 
teszik ki.  
 

A szakmai anyagok beszerzése eredeti előirányzata 1.546,3 millió Ft, a módosított előirányzata 
1.622,2 millió Ft, a teljesítési összege 1.334,5 millió Ft (82,3 %) volt. 

A legjelentősebb kiadás az adójegy kiadás rovatkódon elszámolt 1.016,0 millió Ft, melyet a NAV 
Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága számolt el a dohánygyártmány adójegy beszerzésével 
kapcsolatban.  

A folyóirat-beszerzés kiadásai 156,2 millió Ft. A NAV mindkét szakterülete ennek a forrásnak a 
terhére szerezte be, illetve készíttette el a saját szakmai kiadványait. Ezek többek között a 
vámszakmai terület vonatkozásában a Vám-Zoll magazin és a Pénzügyőr újság. Az adószakmai 
szakterület által megrendelt adószaklapok, illetve az Adóvilág és az Adó- és Vámértesítő 
nyomtatási költségei szintén itt kerültek elszámolásra. A kifizetés összege 84,0 millió Ft, mely az 
előző évhez viszonyítva (216,7 millió Ft) 132,7 millió Ft csökkenést mutat, mely annak köszönhető, 
hogy takarékossági szempontok miatt csökkent az előfizetés, illetve a megrendelés mennyisége. 
 
Az üzemeltetési anyagok beszerzése tekintetében az eredeti előirányzat 2.925,5 millió Ft, a 
módosított előirányzat 3.187,1 millió Ft, a teljesítés összege 2.229,0 millió Ft-ban realizálódott. 

Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzaton elszámolt költségek legnagyobb része (19,7 %) a 
szakmai nyomtatványok kiadása, a teljesítés összege 438,8 millió Ft volt. Az évközben jelentkező 
legjelentősebb tételt a személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó nyomtatványcsomagok 
beszerzése jelentette, melynek költsége 376,6 millió Ft-ot tett ki. A kifizetett összeg a 2015. évi 
adóbevallási egység csomag nyomtatvány költsége. A bevezetett online adóbevallás (e-szja) ezen 
kiadásokra gyakorolt csökkentő hatása a 2017. évtől várható. Ezen kívül ezen a rovaton jelennek 
meg az adókártya, rehabilitációs kártya előállításával kapcsolatosan felmerült kiadások és a 
megrendelt szakmai nyomtatványok költsége is. 
 
Az üzemeltetési anyagok beszerzése között kerültek elszámolásra az egyenruha beszerzés kiadásai 
is. A hivatásos állomány egyenruha beszerzésére fordított kiadás összege 370,4 millió Ft volt, mely 
a 2015. évi kiadásnak (139,7 millió Ft) több mint két és félszerese. A nagymértékű kiadás változás 
oka, hogy a NAV teljes pénzügyőri állománya részére – közel 5.000 főt érintően - biztosítani kellett 
az újonnan bevezetett, illetve rendszeresített egyenruházati termékeket, egyenruházati termékeken 
viselhető kiegészítő elemeket, továbbá felszerelési tárgyakat, ide értve a pénzügyőrök 
egyenruházattal történő alapellátását, utánpótlását. A NAV teljes hivatásos pénzügyőri állományát 
érintő, 2013. óta zajló egyenruházati fejlesztés 2016. év végére befejezésre került.  
 
A kommunikációs szolgáltatások eredeti előirányzata 7.794,1 millió Ft-ban került megállapításra, 
mely év közben 12.625,4 millió Ft-ra módosult, a teljesítés összege 8.282,3 millió Ft (65,6%).  
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A kommunikációs szolgáltatások között elszámolt kiadások legnagyobb részét (96,3 %) az 
informatikai szolgáltatások igénybevétele tette ki (7.978,0 millió Ft), mely rovat eredeti előirányzata 
7.431,9 millió Ft összegben került jóváhagyásra, év közben az előirányzat 12.283,1 millió Ft-ra 
módosult.  
 
Az informatikai szolgáltatások kiadásain belül a számítógépes programkövetési és 
rendszerüzemeltetési kiadások összege (6.506,7 millió Ft), 81,6 %-ot tesz ki, mely a NAV szakmai 
feladataihoz kapcsolódó adó- és vámigazgatási informatikai rendszerek üzemeltetés támogatása és 
karbantartása, rendszerüzemeltetések és szoftverek licenc vásárlása, hosszabbítása költségeit 
tartalmazza. A NAV több száz egyedi fejlesztésű informatikai alkalmazást kezel, különös 
jelentőséggel bír az online pénztárgéprendszer, a NAV teljes adatvagyonát kezelő ATAR 
adattárház, az elektronikus adóbevallásokat feldolgozó eBEV, az ellenőrzéseket támogató 
(Ellenőrzési és vizsgálatszervezés Támogató Rendszer) ELLVITA rendszer, az egységes közúti 
árufuvarozó EKÁER rendszer. Az informatikai kiadások jelentős részét az ezen alkalmazások 
biztonságos üzemeltetésének elengedhetetlen elemeként igénybevett támogatási szolgáltatások 
teszik ki. Szintén biztonságos üzemeltetés elengedhetetlen része az alapszoftverek napra készen 
tartása, azok verziókövetésének biztosítása. 
 
Jelentős összegű kiadást jelentett az informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai 
900,8 millió Ft, továbbá a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 
szolgáltatások kiadásai 86,0 millió Ft.  
 
A dologi kiadások 41,5 %-át a szolgáltatási kiadások teszik ki, melynek eredeti előirányzata 
14.460,6 millió Ft, a módosított előirányzata 15.866,6 millió Ft, a teljesítés összege 14.770,9 millió 
Ft (93,1%) volt. 

A szolgáltatások között elszámolt költségek közül a közüzemi díjak eredeti előirányzata 1.955,1 
millió Ft év végére 2.157,7 millió Ft-ra módosult, a teljesítési összege 1.959,9 millió Ft volt. 2016. 
évben a közüzemi kiadások az előző évhez (2.028,0 millió Ft) viszonyítva összesen 3,4 %-os 
csökkenést mutat, amely 68,1 millió Ft megtakarítást eredményezett. A villamos-energiára fordított 
kiadás kismértékű növekedést (3,1 %) mutat, míg a többi közüzemi díj esetében mérsékelt 
csökkenés tapasztalható az előző évi adatokhoz viszonyítva. 

A szolgáltatási kiadások 26,9 %-a bérleti és lízing díjak kifizetése miatt keletkezett. A rovaton a 
jóváhagyott eredeti előirányzat 3.744,5 millió Ft, a módosított előirányzat 4.034,4 millió Ft, a 
teljesítés összege 3.972,8 millió Ft (98,4%) volt. A teljesítés összege a 2015. évi 4.019,2 millió Ft-
hoz viszonyítva 46,4 millió Ft megtakarítást jelent.  

Ezen belül jelentős összeget 3.877,5 millió Ft-ot (97,6%) tett ki az ingatlan bérleti és lízing díjak 
kiadásai, mely az előző évi összeggel (3.875,0 millió Ft) közel azonos összegben teljesült.  

Az egyéb, gép, berendezés felszerelés bérleti és lízing díjak kiadásai 66,0 millió Ft, az egyéb bérleti 
és lízing díjak kiadásai 29,3 millió Ft, mindkét kiadás csökkent az előző évhez viszonyítva.  
 

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eredeti előirányzata 1.782,1 millió Ft, a módosított 
előirányzata 1.547,0 millió Ft, a teljesítés összege 1.293,5 millió Ft (83,6%) volt.  
 
A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai között elszámolt ingatlanokon végzett 
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tekintetében a teljesítés 512,6 millió Ft-ot tett ki. A NAV 
használatában, kezelésében lévő ingatlan állomány karbantartási munkái jellemzően állagmegóvási 
munkák végrehajtását jelenti, például homlokzattatarozást, nyílászáró cserét, mellékhelyiségek 
műszaki felújítását, csatornázási munkát, tisztasági festést. Ezen felül itt kerülnek elszámolásra a 
biztonságtechnikai és beléptető rendszerek, az épületekben üzemelő felvonó berendezések 
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karbantartásával kapcsolatos kiadások, a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának 
költségei.  
 
Járműveken végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 222,6 millió Ft, mely az előző 
évi kiadással (223,1 millió Ft) azonos összegben teljesült. 
 
Az egyéb gép, berendezés és felszerelésen végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 558,3 
millió Ft. 
 

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások eredeti előirányzata 363,9 millió Ft, a módosított 
előirányzata 731,8 millió Ft, a teljesítés összege 605,4 millió Ft összegben alakult.  
 
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között elszámolt vásárolt oktatási, továbbképzési 
szolgáltatások (vendégtanár) kiadásai rovaton a teljesítés 37,0 millió Ft, az előző évben kifizetett 
összeg 33,3 millió Ft volt, mely 11,3 %-os kiadás növekedést eredményezett. A vásárolt oktatási, 
továbbképzési szolgáltatások kiadásai között került elszámolásra az eseti továbbképzések (pl. a 
Forrás.Net programra történő átállás miatti oktatás, közbeszerzési referensi képzés, ezen túlmenően 
a különböző szakmai konferenciák (pl. adókonferencia, nemzetközi konferencia) költségei. 
 
Az egyéb számlázott (eseti) szellemi tevékenység kiadásai rovaton 249,3 millió Ft volt a 
kifizetésösszege, mely az előző évi kiadáshoz (234,5 millió Ft) képest kismértékben nőtt (6,3%) Az 
egyéb számlázott szellemi tevékenység rovat tartalmazza az alapfeladat keretében, szellemi jellegű 
tevékenység végzésére, számla ellenében, külső személlyel, szervezettel végeztetett szolgáltatások 
ellenértékét, mely a vámszakmai terület vonatkozásában merült fel, jellemzően tolmácsolás, 
szakértő kirendeléssel kapcsolatosan. 
 

Az egyéb szolgáltatások eredeti előirányzata 6.584,4 millió Ft, a módosított előirányzata 7.356,2 
millió Ft, a teljesítési összege 6.903,9 millió Ft volt. 
 
Az egyéb szolgáltatások tekintetében mutatkozó költségek nagy részét a postai levél, 
csomagfeladás, távirat kiadásai tették ki, mely 2.431,1 millió Ft volt.  

További jelentős összeget tesz ki a NAV épületeinek élőerős őrzés-védelem díja, mely 1.150,7 
millió Ft volt, a takarítás kiadásainak összege 805,4 millió Ft, a pénzügyi tranzakciós illetékről 
szóló törvény alapján fizetendő tranzakciós illeték kiadásai 201,4 millió Ft, a szemétszállítás, 
kéményseprés kiadásai 109,4 millió Ft, a kötelezően előírt közigazgatási és ügykezelő vizsgák 
kiadásai 52,6 millió Ft.   

Az egyéb különféle üzemeltetési, fenntartási kiadások esetében 2016. évben 878,1 millió Ft kifizetés 
keletkezett, mely az épületek műszaki üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások költségét, mint 
például a felvonók műszaki üzembiztonsági vizsgálata, a távfelügyeleti rendszerek üzemeltetése, 
tűz- és érintésvédelmi vizsgálatok díjait tartalmazza. 
 
A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások eredeti előirányzata 135,3 millió Ft, a módosított 
előirányzata 195,9 millió Ft, a teljesítési összege 167,5 millió Ft volt.Ezen belül a kiküldetések 
kiadásai 164,6 millió Ft, a reklám- és propagandakiadások 2,9 millió Ft. 
 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 7.948,3 millió Ft, módosított 
előirányzata 10.827,6 millió Ft, a teljesítés 8.282,2 millió Ft.  
A teljesítés nagyobb részét az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos kiadások (5.971,3 
millió Ft+ 706,0 millió Ft) és az egyéb dologi kiadások (1.604,8 millió Ft) tették ki, míg az egyéb 
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pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza eszközök realizált árfolyam vesztesége) 0,1 millió Ft 
volt.  
 
Az egyéb dologi kiadások között került elszámolásra többek között: a regisztrációs díj (447,2 millió 
Ft); a Speciális ügyek kiadásai (292,3  millió Ft); a perköltség, végrehajtási költség (178,0 millió 
Ft); a cégautóval kapcsolatos adókötelezettség (151,5 millió Ft); a közzétételi díj (112,1 millió Ft); a 
tagdíjak, parkolási díjak (62,5 millió Ft); a közbeszerzési díj (58,3 millió Ft), a különféle díjak, a 
vagyonbiztosítás; a nyugtaellenőrzés kiadásai (39,4 millió Ft); az általános felelősségbiztosítás 
(11,8 millió Ft) és az egyéb különféle dologi kiadások (111,9 millió Ft) összege. 
 
Beruházások és felújítások 
 
A NAV vagyonkezelésébe tartozó eszközök pótlására, bővítésére, felújítására 18.495,7 millió Ft 
előirányzat állt rendelkezésre 2016-ban, amelyből 2.977,2 millió Ft (16,1%) került kifizetésre. 
 
A 2016. évi beruházási és felújítási előirányzat terhére teljesített kifizetések legnagyobb hányada 
1.888,2 millió Ft, (63,4 %) az ingatlanállománnyal kapcsolatos.  
 
Jelentős nagyságú összeg került elszámolásra az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 655,4 millió 
Ft (22,0%). Az informatikai beszerzések soron 95,7 millió Ft (3,2%) kiadás teljesült.  
 
 A Beruházások 2016. évi eredeti előirányzata 337,9 millió Ft, a módosított előirányzat 17.247,4 
millió Ft, a teljesítés 1.801,8 millió Ft (10,4 %). 

 

Beruházási feladat megnevezése 
Teljesítés nettó 

összege millió Ft-
ban 

Vagyoni értékű jogok beszerzése kiadásai (Jellemzően informatikai számítógépes programokhoz 
kapcsolódó szoftver licencek, szerver licencek, szoftverek elektronikus szolgáltatások bővítése, 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) adatkommunikációs kapcsolat egyszeri díja, NTG 
sávszélesség, illetve végpont kiépítése kiadásait tartalmazza.) 

50,8 

Budapest, X. Kőér u. 2/b. ingatlan megvásárlása 686,2 

Szombathely, 11-es Huszár út 96. szám alatti szolgálati lakások gázterve 0,4 

Balatonfüred, Kosztolányi D. utcai ingatlan fűtéskorszerűsítése 34,1 
Miskolc, Kazinczy u. 19., irodaépület ügyféltéri légtechnikai rendszer fűtés kiegészítésének 
kivitelezési munkái  

3,8 

Szekszárd, Bezerédi u. 27-31., vagyonvédelmi rendszer kiépítése  19,7 

Pécs, Rákóczi út 56., tetőtér beépítésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése  5,6 

Budapest, XIV. Hungária krt. 112-114., Archívum tartalék hűtőközeg szivattyúk beszerzése  3,8 

Győr, Eszperantó u. 38., biztonsági terület kiépítése 0,8 

Egyéb építmény beruházások költsége pl. Budapest, XI. Bartók Béla út 156. sz alatti  épület 
mellett található parkoló kerítés építése Szeged, Bocskai u. 14.  fedett gépjármű parkoló 
létesítése, Tatabánya, Komáromi út 42. két ép. közötti terület lezárása, Zalaegerszeg, Mikes 
Kelemen u. 2. kültéri szeméttároló létesítése stb.) 

8,9 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, jelentősebb kiadások az alábbiak: 95,7  
Standalone szerverek beszerzése 20,8 

Irodabuszok beszerzése  21,8 

Webkamera, hangszóró beszerzése  7,8 

EKÁER rendszerhez mobil nyomtatók beszerzése  6,3 

Storage bővítése  6,0 
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Beruházási feladat megnevezése 
Teljesítés nettó 

összege millió Ft-
ban 

Hordozható projektor beszerzése  3,8 

Memóriakártya, pendrive, külső lemez beszerzése  3,4 

Egyéb informatikai kiadások 25,8 

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés kiadások jelentősebb kiadási jogcímei: 
bútor, lemezszekrény beszerzése, biztonsági rendszer, behatolás jelző rendszer, videó rendszer 
kiépítése, irodabusz berendezéséhez egyéb gép beszerzése, fegyverzeti anyag beszerzése, 
automata mintafelvevő rendszer, mobiltelefon és tartozékai, asztali telefon, telefonközpont 
beszerzése, gépjárművek feliratozása, megkülönböztető jelzés beszerzése, orvosi műszerek, 
eszközök beszerzése, klíma berendezés beszerzése, személyi kamera beszerzése (20 db), 
ügyfélhívó rendszer fejlesztése (Budapest, XIV. Gvadányi u. 69), egyéb gép berendezés 
beszerzés kiadásai pl. irodatechnikai gépek, szőnyeg, motoros áramfejlesztő, tűzálló széf, 
bankjegy vizsgáló készülék, asztali lámpa, tűzhely, videokamera, fényképezőgép beszerzése. 

495,3 

Hangszer tartozékok beszerzése 0,2 

Irodabuszok beszerzése 127,8 

8 db kutyaszállító gépjárműbeszerzése  29,8 

6 db szolgálati kutya vásárlása a vámszolgálat részére 2,3 

Összesen 1.565,2 
 
A Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó eredeti előirányzata 71,8 millió 
Ft, a módosított előirányzata 3.491,3 millió Ft, a teljesítési összege 236,6 millió Ft volt. 
 
A Felújítások 2016. évi eredeti előirányzata 1.500,0 millió Ft, a módosított előirányzat 1.248,3 
millió Ft , a teljesítés 1.175,2 millió Ft (94,1%). A pénzügyi teljesítésből az előző évi maradvány 
terhére 1.034,1 millió Ft (88,0 %), a tárgyévi előirányzat terhére 141,1 millió Ft (12,0%) került 
kiegyenlítésre. 
 
 

Felújítási feladat megnevezése 
Teljesítés 

nettó összege 
millió Ft-ban  

Budapest, XIV. Gvadányi u. 69. sz. alatti, épület homlokzat rekonstrukció 799,6 

Budapest, XIV. Gvadányi u.69. sz. alatti épület homlokzat rekonstrukció  14,5 

Budapest, XIV. Gvadányi u. 69. sz. alatti épület homlokzat rekonstrukció művezetés díja 1,5 

Budapest, XIV. Gvadányi u. 69. sz. alatti épület tűzvédelmi, elektromos, gépészeti hálózat felújítása  1,4 

Miskolc, Széchenyi u. 10. sz. alatti irodaépület utcafronti portálok cseréje és kapcsolódó helyiségek 
belső felújításának kivitelezési munkái I. ütem   

58,3 

Miskolc, Széchenyi u. 10. sz. alatti irodaépület utcafronti portálok cseréje és kapcsolódó helyiségek 
belső felújítására vonatkozó kivitelezési munkák I. ütem tervezői művezetés és műszaki ellenőr díja 
  

4,7 

Miskolc, Széchenyi u. 10. sz. alatti irodaépület utcafronti portálok cseréje és kapcsolódó helyiségek 
belső felújítása tervezési munka  

3,2 

Oktatási Központ főépülete villamos elosztói és világítási berendezései felújításának, földszinti és 
nagytermi álmennyezet cseréjének kivitelezési munkái  

14,4 

Szekszárd, Bezerédi u. 27-31.sz. alatti épület felújítás  46,4 

Szekszárd, Bezerédi u. 27-31 sz. alatti épület felújítás tervezői művezetése és műszaki ellenőri 
feladatok díja  

5,8 

Pécs, Rákóczi út 52-56. sz. alatti épület pince falainak vízszigetelése 14,7 

Budapest, III. Csillaghegyi út 25. sz. alatti épület energetikai célú felújítási munkái teljeskörű 
tervdokumentációk elkészítése  

4,0 

2347



 
 

Felújítási feladat megnevezése 
Teljesítés 

nettó összege 
millió Ft-ban  

Folyadékhűtőgép csere (Budapest, Hungária krt., Pálya u., Dob u., Frangepán u., Székesfehérvár)  30,2 

Budapest, VII. Dob u. 78-81. sz. alatt födém megerősítés tervei  1,5 

Tatabánya, Erdész utcai raktárépület felújításának kiviteli terve  0,9 

Győr, Tarcsay u. 12. sz. alatt felvonó felújítása  5,0 

Budapest, V. Sas u. 23. I-VII. emeleti vizesblokk felújítása 0,9 

Szekszárd, Damjanich u. 50. sz. alatt gázkazán csere  2,3 

Budapest, V. Széchenyi u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás kivitelezése  107,0 

Budapest, V. Széchenyi u. 2. sz. alatti épület tetőfelújítás művezetése  4,8 

Szolnok, Pozsonyi u. 20. sz. alatti épület komplex felújítás tervezése  3,3 

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 30. gépkocsi bejáró rekonstrukciója 0,5 

Szombathely, Petőfi Sándor u. 22. sz alatti épület behatolás-jelző rendszer  6,3 

Vámőrhajó hajtóművének komplett cseréje  2,6 

Összesen 1.133,8 

 
A Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó eredeti előirányzata 318,9 millió Ft, 
a módosított előirányzata 46,2 millió Ft, a teljesítés összege 41,4 millió Ft volt. 
 
Egyéb kiadások 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  

 
Az Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 1,8 millió Ft, a módosított előirányzat 28,4 
millió Ft, teljesítés 27,2 millió Ft (95,6 %).  
 
Az egyéb központi pénzbeli kárpótlások, kártérítések kiadásainak teljesített összege 3 fő részére 
jogszabály, illetve bírósági határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított 
kártérítés, jövedelem-kiegészítés típusú „ellátás” összege (összesen 2,6 millió Ft). Közigazgatási 
jogkörben okozott kár kártérítési kiadásai 24,6 millió Ft bírósági határozat alapján megítélt 
kártérítések összege. 
 
Egyéb működési célú kiadások  
 
A 2016. évi eredeti előirányzat 59,8 millió Ft, a módosított előirányzat 593,5 millió Ft, a teljesítés 
554,5 millió Ft (93,4 %).  
 
Az eredeti előirányzat intézményi hatáskörben összesen 533,6 millió Ft-tal, kormányzati 
hatáskörben 0,1 millió Ft-tal módosult a BF és KEKI megszűntetése miatti előirányzat átvétel miatt. 
Az Egyéb működési célú kiadások jelentős növekményének okai a következőek: a 2015. évi 
maradvány, a visszafizetési kötelezettségek, a külön megállapodás alapján nonprofit szervezetek, 
illetve egyéb szervezetek részére biztosított támogatások összege.  

 
A nemzetközi kötelezettségek eredeti előirányzata 22,0 millió Ft, a módosított előirányzata 44,6 
millió Ft, a teljesítési összege 44,3 millió Ft volt, mely nemzetközi szervezetek tagdíjainak kifizetett 
összege. 
 
Az elvonások és befizetések módosított előirányzata és a teljesítés összege 15,0 millió Ft, mely a 
2015. évi bérkompenzáció fel nem használt részének visszafizetése a központi költségvetés részére. 
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Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovat módosított előirányzata 86,7 
millió Ft, a teljesítés összege 83,8 millió Ft.  A teljesítésből: 
- 3,8 millió Ft a Miniszterelnökség részére átutalt összeg, melyből az EKOP-1.1.11-2012-2012-

0001 projekt kapcsán megállapított szabálytalanság miatt 3,6 millió Ft, a VOP-EUTAF általi 
ellenőrzésen megállapítottak alapján 0,2 millió Ft került elszámolásra, 

- 70,2 millió Ft a 1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség részére 
átcsoportosított 2015. évi fel nem használt maradvány összeg, 

- 0,6 millió Ft a KHA/2013/3.1.1. projekt fel nem használt maradványösszegének visszautalása, 
- 9,0 millió Ft a TÁMOP-1.2.1. projekt maradványösszeg visszautalása, és  
- 0,1 millió Ft a Pénzügyőr Zenekar részére nyújtott támogatás fel nem használt összegének 

visszautalásra a támogatást nyújtó részére. 
 
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 37,8 millió Ft, a 
módosított előirányzata 447,2 millió Ft, a teljesítés összege 411,4 millió Ft, mely összegből a 
nonprofit társaságok támogatására kifizetett összeg 407,4 millió Ft, a biztosított összeg részletezése 
a Társadalmi (nonprofit) szervezetek támogatása alcím alatt kerül bemutatásra. 
 
Továbbá ezen a soron került elszámolásra 4,0 millió Ft a BBA-MTIC-maradvány összeg 
visszautalása a (Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky) szlovák minisztérium részére. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások  
 
Az Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 244,8 millió Ft, a módosított előirányzata 
664,1 millió Ft, a teljesítés 604,2 millió Ft. Az eredeti előirányzat intézményi hatáskörben 419,3 
millió Ft-tal került módosításra. 
 
Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre sor módosított előirányzata és a 
teljesítése 436,6 millió Ft, melyből 429,8 millió Ft az EU projektekhez fel nem használt összegének 
visszafizetését tartalmazza. 
 
Lakáscélú munkáltatói támogatások alakulása 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre a NAV munkavállalói által lakástámogatás címén 
(lakásszerzés, lakásbővítés, korszerűsítés) benyújtott igények fedezetére a munkavállalók által 
visszafizetett összeg visszaforgatása nyújt fedezetet.  
 
A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
eredeti előirányzata 244,8 millió Ft, amely év közben 191,5 millió Ft-ra módosult. Az előirányzat 
131,6 millió Ft összegben teljesült.  
 
A 2016-ban benyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmek száma együttesen 92 
darab (213,9 millió Ft). Az igényeket elbíráló bizottság egybehangzó javaslata, az érvényben lévő 
jogszabályi előírások, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi keretre vonatkozó kötelezettségvállalási 
lehetőség figyelembe vételével 77 fő részére került biztosításra munkáltatói kölcsön, összesen 181,3  
millió Ft összegben.  
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

A módosított előirányzat és a teljesítés összege 36,0 millió Ft, mely a NAV és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Országos Szakszervezetével 2012. május 29-én létrejött megállapodás alapján nyújtott 
egyéb felhalmozási célú támogatás a NAVOSZ Zamárdi, Vasvári Pál u. 38. szám alatti ingatlan 
megvásárlásához. 

 
Társadalmi (non profit) szervezetek támogatása  
 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Szervezet megnevezése Támogatás célja  
Támogatás 

összege 

International Police Association Magyar 
Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Szervezete (IPA) 

Az IPA Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatali 
Szervezet (IPA-NAV) részére a tevékenységi körében 
megjelölt közérdekű céljai megvalósításának (kiképzési-
oktatási és sportrendezvények megszervezésére és 
lebonyolítására) nyújt támogatást. A támogatott tevékenység a 
084032 számú "Civilszervezetek programtámogatása" 
elnevezésű kormányzati funkcióba sorolható.  

1,0 

Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) 

A Magyar Rendvédelmi Kar részére - a Hszt. 29/D. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – nyújtott 
támogatás. A támogatott tevékenység a 084060 számú 
„érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása” 
elnevezésű kormányzati funkcióba sorolható. 

2,0 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos 
Szakszervezete (NAVOSZ) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezetével 
2012. május 29-én létrejött megállapodás alapján a NAV a 
NAVOSZ működésére havonta 1,9 millió Ft támogatást 
biztosít. A támogatott tevékenység a 084060 számú 
"érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatása" 
elnevezésű kormányzati funkcióba sorolható.  

20,5 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos 
Szakszervezete (NAVOSZ) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezetével 
2012. május 29-én létrejött megállapodás alapján a NAV a 
NAVOSZ Zamárdi, Vasvári Pál u. 38. szám alatti ingatlan 
fenntartásához nyújt működési célú támogatást.  

50,0 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos 
Szakszervezete (NAVOSZ) 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezetével 
2012. május 29-én létrejött megállapodás alapján a NAV a 
NAVOSZ Zamárdi, Vasvári Pál u. 38. szám alatti ingatlan 
megvásárlásához nyújt egyéb felhalmozási célú támogatást.  

36,0 

NAVOSZ Egészségpénztár 

Az ADOSZT Egészségpénztárral 2011. június 20-án létrejött 
megállapodás értelmében a NAV a pénztár működésének 
biztosítására havonta, a hó első napján nyilvántartott pénztári 
taglétszám alapján 600 Ft/fő támogatást biztosít.  

119,5 
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Szervezet megnevezése Támogatás célja  
Támogatás 

összege 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Nyugdíjasainak Országos Szövetsége 

(NYOSZ) 

NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetségével megkötött 
megállapodás alapján a NAV a szövetség 2016. évi 
feladatainak ellátására nyújtott vissza nem térítendő 
támogatást. A támogatott tevékenység a 084060 számú 
„érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása” 
elnevezésű kormányzati funkcióba sorolható. 

19,5 

Pénzügyőr Sport Egyesület (PSE) 2016. évi támogatása 194,9 

Összesen: 443,4 

 
A NAV kiadási előirányzata terhére – az Áht. 41. § (3) bekezdése alapján – a foglalkoztatottak 
szakmai, munkavállalói érdekképviseleti, oktatási, kulturális, szociális és sportcélú tevékenységet 
végző vagy segítő szervezetet támogathat.  
 
A megkötött megállapodások alapján összesen 443,4 millió Ft támogatást – 407,4 millió Ft egyéb 
működési célú támogatást és 36,0 millió Ft egyéb felhalmozási célú támogatást – biztosított a fenti 
táblázatban felsorolt nonprofit gazdálkodó szervezetek részére. 
 
 
Bevételi előirányzatok  
 
A saját bevételek eredeti előirányzata 2.951,1 millió Ft volt, az előirányzat az év utolsó napjára 
5.090,6 millió Ft-ra módosult. A kiadások 2,9 %-át fedezték a költségvetési bevételi előirányzatok, 
amelyek összességében 5.090,6 millió Ft összegben teljesültek. 
 
Az eredeti előirányzathoz képest 2.139,5 millió Ft többletbevétel keletkezett az év során, az alábbi 
főbb jogcímeken: 
 
- A BF, valamint a KEKI költségvetési szervi megszűnése miatti bevétel összege 294,6 millió Ft.  
- A költségvetésben nem került tervezésre, így többletbevételként jelentkezett az európai uniós 

források (EKOP, VOP, Hercule II-III., BBA-EMPACT-MTIC Közösségi körhintacsalások, 
TAIEX, Nemzeti Boríték, Eurojust, Vám és Fiscalis 2020, C-BORD, VOP, EKOP, OLAF) 
felhasználásával kapcsolatos  180,9 millió Ft, és a dohánytermékek hamisítása- és csempészete 
elleni tevékenység ösztönzésére átvett  290,4 millió Ft. 

- Többletbevételek előirányzatosítása 486,6 millió Ft. 
- Kőér utcai ingatlan megvásárlásához biztosított előirányzat 871,5 millió Ft. 
- A NAVOSZ EP részére biztosított 2015. évi támogatás fel nem használt összegének 

visszautalása 3,5 millió Ft. 
- OEP támogatás, Nemzeti Kulturális Alap támogatása7,6 millió Ft. 

- Munkáltatói kölcsön törlesztésből befolyt többletbevétel 4,4 millió Ft. 
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Költségvetési bevételek kiemelt tételeinek bemutatása 
 

A 2016. évi költségvetési bevételi előirányzat és teljesítése 
 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Sor- 
Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
szám 

1. 
Működési célú támogatások áh-n 
belülről 

0,0 358,2 358,2 

2. 
Felhalmozási célú támogatások áh-n 
belülről 

0,0 686,2 686,2 

3. Közhatalmi bevételek 92,7 98,8 98,8 

4. Működési bevételek 2.613,5 3.384,6 3.384,6 

5. Felhalmozási bevételek 0,1 4,1 4,1 

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,0 309,5 309,5 

7. Működési célú átvett pénzeszközök 244,8 249,2 249,2 

8. Költségvetési bevételek összesen 2.951,1 5.090,6 5.090,6 

 
Az eredeti előirányzatot meghaladó bevételi túlteljesítés következtében összesen 486,6 millió Ft 
többletbevétel keletkezett. Közhatalmi bevételi jogcímen 6,1 millió Ft, működési bevételen 476,5 
millió Ft és felhalmozási bevételen 4,0 millió Ft, ennek fő oka, az hogy a jogszabályon alapuló 
bevételek tervezésekor csak tapasztalati adatok álltak rendelkezésre. A többletbevétel 
felhasználására az informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton került sor.  

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata a teljesítéssel 
megegyező összegben 358,2 millió Ft.  
 
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások teljesítése 186,6 millió Ft, melyből  

- 185,3 millió Ft Budapest, X. Kőér utcai sporttelep megvásárlása miatti támogatás (ÁFA összeg),  
- 1,3 millió Ft Hermann Ottó Intézet által átutalt támogatás, amely „Strengthening the capacities of 

authorities responsible for CITES and wildlife trade regulations enforcement in Serbia” című 
rövid távú twinning projekt kivitelezése során a NAV által teljesített  26 db szakértői nap után 
járó összeg (4397,64 euró). 

 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása teljesítés 164,0 
millió Ft , mely az alábbi tételeket tartalmazza: 

- Nemzeti boríték programmal kapcsolatos kiutazás költségeinek támogatása 2,4 millió Ft 

- A Belső Biztonsági Alap program (BBA) keretében megvalósuló projektek támogatás 28,5 
millió Ft 

- Customs 2020; Fiscalis 2020 program esetében teljesül támogatás együttes összege 122,3 
millió Ft 

- A Végrehajtási Operatív Program (VOP) keretében a VOP-1.1.1-2009-0007 azonosító számú 
„Az OLAF Koordinációs iroda kapacitásának biztosítása” című projekthez kapcsolódóan a 
NAV által megelőlegezett költségek utólagos fedezetére 10,8 millió Ft bevétel került 
előirányzatosításra.  
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Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai soron került elszámolásra az OEP támogatás 7,2 millió Ft 
öszegben 
 
Az elkülönített állami pénzalapok soron elszámolt támogatás összege a Nemzeti Kulturális Alaptól 
kapott támogatás 0,4 millió Ft összege. 
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
 

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől érkezett összeg 
686,2 millió Ft, amely a Budapest, X. Kőér utcai sporttelep megvásárlásához biztosított támogatás 
összege. 
 

Közhatalmi bevételek 

A Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 92,7 millió Ft, a módosított előirányzat 98,8 millió Ft, 
a teljesítés 98,8 millió Ft. A módosított előirányzat 6,1 millió Ft-tal haladta túl az eredeti 
előirányzatot. Közhatalmi bevételként kerülnek elszámolásra a rendőrségi elővezetési díjak az 
adatszolgáltatási, engedélyezési tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, amelyek 
mértékét és megfizetését jogszabály határozza meg.  

Rendőrségi elővezetési díj: a 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM rendelet és a 71/2014. (XII. 19.) BM 
rendelet alapján a rendőrségi elővezetési díj jogcímen 1,6 millió Ft teljesült. 

 
Egyéb igazgatási szolgáltatások díjbevétele 97,2 millió Ft volt, melynek 6,2 %-a a 34/2012. (XII. 
10.) NGM rendelet alapján, dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására - ügyfelek 
kérelmére - kiadott engedélyek, valamint ezek módosítása után megfizetett igazgatási szolgáltatási 
díj jogcímen befolyt 6,1 millió Ft, és 93,8 %-a a 33/2007. (XII.23.) PM rendelet alapján az 
ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási díj (országos éves általános, és részletes 
adatszolgáltatás) jogcímen befolyt 91,1 millió Ft volt. 
 
Működési bevételek 

A Működési bevételek eredeti előirányzata 2.613,5 millió Ft, módosított előirányzata és a teljesítés 
3.384,6 millió Ft volt. Az előirányzat 771,1 millió Ft-tal emelkedett az eredetihez képest. Az 
előirányzat módosításra 294,6 millió Ft kormányzati és 476,5 millió Ft irányító szervi hatáskörben 
került sor. A teljesítés 3.384,6 millió Ft, melynek 21,5 %-a készletértékesítés, 15,5 %-a szolgáltatás, 
1,1 %-a közvetített szolgáltatás, 2,8 %-a áfa, 0,4 %-a egyéb bevétel (biztosító által fizetett 
kártérítés, kamat) és a legnagyobb hányada 58,7 %-a az egyéb működési bevétel. 

Készletértékesítés ellenértéke jogcímen 729,3 millió Ft került elszámolásra. A bevételből 583,5 
millió Ft zárjegy előállítási költségének felhasználókkal történő megtérítéséből, 139,1 millió Ft 
egyenruha értékesítésből és 6,6 millió Ft az elhasználódott felesleges készlet, jövedéki-, 
anyagkísérő nyomtatvány értékesítéséből keletkezett. 

Szolgáltatások ellenértéke jogcímen 525,2 millió Ft került elszámolásra. Jelentősebb bevételi 
jogcímek: 
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- központi tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 70,4 millió Ft, amelyből 57,3 millió Ft 
ingatlan bérleti díj, 1,4 millió Ft ingatlan bérleti díjhoz kapcsolódó különszolgáltatási díj és 11,7 
millió Ft a hivatali gépjárművek magáncélú használatából folyt be. 

- a foglalkoztatottak térítési díjbevétele 199,3 millió Ft, ennek legnagyobb hányada 72,3 %-a 
144,2 millió Ft szolgálati célból férőhelyen, szolgálati lakásban történő elhelyezéssel kapcsolatos 
bevétel. 35,9 millió Ft a szabad férőhelyek magáncélú használatából, Királyok útján található 
oktatási központ igénybevételének térítési díjából és a NAV KEKI által működtetett üdülők 
alkalmazottak által fizetett térítési díj bevételből került jóváírásra. A NAV KEKI közétkeztetési 
feladatai ellátása során igénybevett szolgáltatások térítéséből 17,8 millió Ft, az alkalmazottak 
magáncélú telefonbeszélgetéseinek térítéséből 1,5 millió Ft származott. 

- egyéb szolgáltatásnyújtásból keletkezett bevétel 255,5 millió Ft, ebből az üdültetéssel és 
vendéglátói tevékenységgel összefüggő bevételek címén 125,2 millió Ft folyt be. A 2003. évi 
CXXVII. tv. (Jöt.) és a 8/2004. (III.10.) PM rendelet alapján 46,6 millió Ft kiszállási díj került 
befizetésre. A 15/2004. (IV.5.) PM rendelet alapján a laboratóriumi vizsgálatokból származó 
bevétel 19,7 millió Ft volt. Egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó bevétel 64 millió Ft volt. 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovaton a 35,3 millió Ft eredeti előirányzattal szemben 38,6 
millió Ft bevétel realizálódott. A bevétel jelentős része az államháztartáson kívülre történő 
számlázásokból keletkezett.  

Kiszámlázott általános forgalmi adó rovaton 97,8 millió Ft került elszámolásra. 

Biztosító által fizetett kártérítés rovaton 6,0 millió Ft került jóváírásra. 

Egyéb működési bevételek jogcímen 1.738,6 millió Ft eredeti előirányzattal szemben  
1.987,6 millió Ft teljesült, az előirányzat módosítására év végén került sor. A többletbevétel a peres 
eljárásokkal kapcsolatos bevétel és a végrehajtási bevétel alultervezéséből adódott.  
Jelentősebb bevételi jogcímek: 

- kártérítési bevétel jogcímen 16,9 millió Ft keletkezett, amelyből a foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos kártérítési bevétel 7,4 millió Ft, egyéb kártérítés 9,5 millió Ft volt, 

- kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék bevétel 11,2 millió Ft, amelyből 7,6 millió Ft 
kiszámlázott kötbér, 3,6 millió Ft késedelmi kamathoz kapcsolódó követelés teljesítése. 

- egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb térítésekből jogcímen 381,9 millió Ft 
realizálódott, amelyből 117,3 millió Ft az adójegy visszáruból származó költségtérítésből, 
12,6 millió Ft a SZÉP kártyákon fel nem használt összegek visszautalásából keletkezett. 51,2 
millió Ft folyt be alkalmazottak térítéseiből (jogtalanul felvett illetmény visszafizetése, 
felbontott tanulmányi szerződésből eredő befizetések, közigazgatási pótvizsga díjtérítés). A 
kifizetőhelyi feladatok ellátásának költségtérítésére 33,0 millió Ft bevétel folyt be. 43,9 millió 
Ft egyéb költségtérítés jogcímen keletkezett, mint a közüzemi szolgáltatók által megtérített 
költségek, elkobzott dolgok árverési értékesítése után a bevételből megtérített költségek. A 
Magyar Postával megkötött kiemelt partneri szerződés alapján felszámított forgalmi jutalék 
123,9 millió Ft-ban realizálódott 

- egyéb különféle működési bevételek jogcímen 1.577,6 millió Ft keletkezett, amelyből a 
1.404,8 millió Ft teljesítés a 49/2012. NGM rendelet alapján az adóvégrehajtási eljárás során 
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felmerült végrehajtási költség megtérüléséből adódott. A bevétel tervezése az előző évi 
teljesítési adatok alapján történt, ezért az előirányzat módosítására az év végén került sor. 
Jelentős összegben (172,8 millió Ft) teljesültek a NAV részére megítélt és megfizetett 
perköltségek. 

Felhalmozási bevételek  

A Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 0,1 millió Ft, melyhez 4,1 millió Ft teljesítés 
kapcsolódik az eredeti előirányzatot 4,0 millió Ft-tal haladta meg. Itt került elszámolásra 0,3 millió 
Ft ingatlan értékesítés, 3,3 millió Ft járműértékesítés és 0,5 millió Ft egyéb gép (pl. informatikai 
eszközök) értékesítés bevétele. 

Működési célú átvett pénzeszközök  

A módosított előirányzat és a teljesítés összege 309,5 millió Ft, mely az alábbi tételeket 
tartalmazza:  
 
Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 305,9 millió Ft. 

 - A CELBET „Szárazföldi Külső Határok Vám Szakértői Csoport” című projekthez 
kapcsolódóan 14,8 millió Ft bevétel került előirányzatosításra.  

- A Hercule III uniós programból „A Cigaretta csempészet és hamisítás elleni küzdelem”  című 
projekthez kapcsolódóan 0,7 millió Ft bevétel került előirányzatosításra.  

- Dohánygyártók támogatása 290,4 millió Ft. 
- EUROJUST támogatás utazási költség térítés 0,1 millió Ft. 

 
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Nonprofit gazdasági társaságoktól 
 
NAVOSZ EP 2015.évi támogatás maradvány összegének visszautalása 3,5 millió Ft. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  

A munkáltatói kölcsön törlesztő részlet befolyt bevételének eredeti előirányzata 244,8 millió Ft 
összegéhez képest, a módosított előirányzat és a teljesítés összege 249,2 millió Ft. A többletbevétel 
összege 4,4 millió Ft.  

Finanszírozási bevételek  

Az eredeti előirányzat 124.408,4 millió Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés 198.6 millió Ft, 
melyből 

Költségvetési maradvány 

Az előző évi költségvetési maradvány 16.371,0 millió Ft-tal és a központi, irányító szervi támogatás 
182.203,6 millió Ft-tal szerepel. 
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Központi, irányító szervi támogatás 

A központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 124.408,4 millió Ft, mely összességében 
57.795,2 millió Ft-tal, ebből 6152,8 millió Ft törvényi módosítás, 51.729,1 millió Ft-tal 
kormányzati hatáskörben, -86,7 millió Ft fejezeti hatáskörben került módosításra. A módosított 
előirányzat és a teljesítés összege 182.203,6 millió Ft. 

A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 
 
A kiadások fedezetét döntően (89,5%-os mértékben) központi támogatás biztosítja. Az eredeti 
előirányzatot fedező támogatás 124.408,4 millió Ft, az évközi módosítások alapján a NAV részére 
biztosított támogatási forrás 182.203,6 millió Ft-ra változott, így az előirányzat növekedés összesen: 
57.795,2 millió Ft. 
 
Országgyűlés hatásköre (6.152,8 millió Ft):  

- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása (2016. évi 
LXXVI. törvény) 6.152,8 millió Ft. 

Kormányzati hatáskör (51.729,1 millió Ft) 
- A foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 860,0 millió Ft; 
- Foglalkoztatottak kompenzációja előző évi elszámolása –280,6 millió Ft; 
- A feltételekhez kötött személyi juttatás 31.750,0 millió Ft; 
- A KEKI, BF megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítás 10.408,6 millió Ft; 
- A szenior állomány illetményének megtérítése 19,8 millió Ft; 
- Foglalkoztatottak illetmény többletigénye az életpálya bevezetése miatt 8.971,3 millió Ft,  

Intézményi hatáskör (-86,7 millió Ft): 
- 4 fő pénzügyőr Legfőbb Ügyészségre vezényléséhez kiadások megtérítése 11,0 millió Ft 
- NAV vezetője szakmai helyettesei illetménye -55,7 millió Ft, 
- NAV-NGM megállapodás 1. számú módosítása-42,0 millió Ft. 
 

Költségvetési maradvány 
 
2015. évi költségvetési maradvány 
 
A 2015. évi költségvetési maradvány összege 16.371,0 millió Ft. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány 14.641,6 millió Ft, melyből a központi költségvetést megillető rész 15,0 millió Ft, míg a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1.729,4 millió Ft.  
 
Az 1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat szerint a Kormány az 1.729,4 millió Ft-ból 500,0 millió Ft 
átcsoportosítását rendelte el a XI. Miniszterelnökség fejezet részére az NGM budai Várnegyedbe 
költözésének előkészítésére és megtervezésére. 
 
A fennmaradó 1.229,4 millió Ft az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány informatikai szolgáltatások 
igénybevétele rovaton jelentkező hiány részbeni finanszírozására visszahagyásra került a NAV 
részére.  
 
2014. évben vagy korábban keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016. évi 
felhasználása 
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A 2014. évben vagy korábban keletkezett kötelezettségvállalással lekötött költségvetési maradvány 
összege 1.085,7 millió Ft, melyből 2016. december 31-én a ki nem fizetett összeg 11,0 millió Ft. 

 
 
Adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
Maradvány 

összege  
2016. évi 

felhasználás 
Fel nem 
használt 

Meghiúsulás/ 
Többletigény 

Személyi juttatások 0,0 0,0 0,0 0,0 
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dologi kiadások 34,6 243,1 10,8 -219,3 
Egyéb működési célú 
kiadások 9,9 0,0 0,2 9,7 
Beruházások 22,2 0,0 0,0 22,2 
Felújítások 1 019,0 824,7 0,0 194,3 
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 0,0 0,0 0,0 0,0 
Összesen: 1 085,7 1 067,8 11,0 6,9 

 
2015. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016. évi felhasználása 
 
A 2015. évben keletkezett kötelezettségvállalással lekötött költségvetési maradvány összege 
13 555,9 millió Ft, melyből 2016. december 31-én a ki nem fizetett összeg 467,5 millió Ft. 
A 2015. évben keletkezett maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

 
Adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
Maradvány 

összege  
2016. évi 

felhasználás 
Fel nem 
használt 

Meghiúsulás/
Többletigény 

Személyi juttatások 2 800,3 2 614,6 12,8 172,9 
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

1 894,6 1 819,6 0,0 75,0 

Dologi kiadások 6 854,8 6 630,0 107,3 117,5 
Egyéb működési célú 
kiadások 

4,9 106,9 0,0 -102,0 

Beruházások 1 665,8 1 058,9 345,6 261,3 
Felújítások 319,2 209,4 1,8 108,0 
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

16,3 16,3 0,0 0,0 

Összesen: 13 555,9 12 455,7 467,5 632,7 
 
 
2016. évi költségvetési maradvány 
 
A 2016. december 31-i fordulónappal megállapított költségvetési maradvány összege 30.458,5 
millió Ft. A éves költségvetési beszámoló alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összege 25.491,3 millió Ft, melyből a központi költségvetést megillető rész összege 22,7 millió Ft, 
míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4.967,2 millió Ft.  
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adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 

Kötelezettség- 
vállalással 

terhelt 
maradvány 

Kötelezettség- 
vállalással 
nem terhelt 
maradvány 

Összesen 

Személyi juttatások 2 374,0 1 124,3 3 498,3 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 913,9 73,2 1 987,1 
Dologi kiadások 7 909,6 1 445,0 9 354,6 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,4 0,8 1,2 
Egyéb működési célú kiadások 21,7 17,2 39,0 
Beruházások 13 159,6 2 285,9 15 445,5 
Felújítások 52,8 20,2 73,0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 59,3 0,6 59,8 
Összesen  25 491,3 4 967,2 30 458,5 
 
A kötelezettségvállalással lekötött, önrevízió alapján elvonásra kerülő összeg 2.231,4 millió Ft, 
amely a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottainak 2016. évi 
kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a 2016. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatás fel nem használt összege. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerinti életpálya bevezetéséhez 
kapcsolódó többlet személyi juttatások támogatás céljából biztosított előirányzatból 
(NGM/22822/5/2016., NGM/22822/9/2016) fel nem használt összege 20,4 millió Ft. 
 
 

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegének évek szerinti megoszlása 
adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 2014. év 2015. év 2016. év Összesen 
Személyi juttatások 0,0 12,8 2 361,2 2 374,0 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 0,0 0,0 1 913,9 1 913,9 
Dologi kiadások 10,8 107,4 7 791,4 7 909,6 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,0 0,0 0,4 0,4 
Egyéb működési célú kiadások 0,2 0,0 21,5 21,7 
Beruházások 0,0 345,6 12 814,0 13 159,6 
Felújítások 0,0 1,8 51,1 52,8 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 0,0 59,3 59,3 
Összesen  11,0 467,5 25 012,8 25 491,3 
 
A Személyi juttatások 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.374,0 millió Ft.  
A keletkezett – kötelezettségvállalással terhelt – költségvetési maradvány a bérkompenzáció, a 
céljuttatás munkavállalói adó- és járulék terhei, túlóra, éjszakai-, gépjárművezetői-, készenléti-, 
veszélyességi pótlék, szabadság pénzbeli megváltása, végkielégítés, jubileumi jutalom, törzsgárda 
jutalom, távolléti díjak, napidíjak, cafeteria, közlekedési-, éleslátást biztosító szemüveg-, ruházati 
költségtérítés, továbbá a felmentésre kerülő alkalmazottak felmentési átlagkeresetének és a 
bérkompenzáció fel nem használt önrevíziós összegének fedezete. 

A Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 2016. évi maradványa a 
Személyi juttatás előirányzaton képződött maradványhoz kapcsolódó munkaadói közterhekre 
vonatkozó kötelezettségvállalások összege 1.913,9 millió Ft, mely tartalmazza a bérkompenzáció 
(0,5 millió Ft) és az életpályamodell bevezetéséhez biztosított illetményemelés (4,3 millió Ft) fel 
nem használt összegét, melyet önrevíziós befizetésként szükséges teljesíteni a központi költségvetés 
részére. 
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A Dologi kiadások 2016. évi kötelezettségvállalással lekötött 7.909,6 millió Ft maradvány részét 
képezi a területi szervek Dologi kiadások kiemelt előirányzatait terhelő áthúzódó maradvány 799,9 
millió Ft összege, mely a folyamatos működéssel kapcsolatos költségek tárgyában keletkeztek.  
A maradvány összegéből, 7.761,7 millió Ft intézményi kiadások, 29,8 millió Ft európai uniós 
programok fedezetéül szolgál. 
 
Az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások eredeti előirányzat 1,8 millió Ft, a módosított előirányzat 
28,4 millió Ft, a teljesítés 27,2 millió Ft (95,6 %), a keletkezett maradvány 1,2 millió Ft, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt 0,4 millió Ft.  

Az Egyéb működési célú kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 59,8 millió Ft, a módosított 
előirányzat 593,5 millió Ft, a teljesítés 554,5 millió Ft (93,4 %), a keletkezett maradvány  
39,0 millió Ft, az áthúzódó kötelezettségvállalások értéke 21,7 millió Ft.  

A maradvány összegéből 0,2 millió Ft európai uniós programhoz kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség miatt keletkezett. 

A Beruházások 2016. évi eredeti előirányzata 337,9 millió Ft, a módosított előirányzat 17.247,4 
millió Ft, a teljesítés 1.801,9 millió Ft (10,4%), a keletkezett maradvány 15.445,5 millió Ft. Az 
áthúzódó kötelezettségvállalások összege 13.159,6 millió Ft. A 2016. december 31-ig pénzügyileg 
nem teljesült kötelezettségvállalások bruttó értéke jogcímenként az alábbi: 

 

Megnevezés Összeg (millió Ft) 
Immateriális javak beszerzése, létesítése 191,5 
Ingatlanok beszerzése, létesítése 53,8 
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 12.811,4 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 102,9 
Összesen: 13.159,6 

 
A Felújítások 2016. évi eredeti előirányzata 1.500,0 millió Ft, a módosított előirányzat 1.248,3 
millió Ft, a teljesítés 1.175,3 millió Ft (94,2%), a keletkezett maradvány 73,0 millió Ft.  
 
Az Ingatlanok felújítása jogcímen keletkezett áthúzódó kötelezettségvállalások összege 52,8 millió 
Ft.  
 
Az Egyéb felhalmozási célú kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 244,8 millió Ft, a módosított 
előirányzat 664,1 millió Ft, a teljesítés 604,3 millió Ft (91,0 %), a keletkezett maradvány  
59,8 millió Ft. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 59,3 millió Ft, mely 26 fő 
foglalkoztatott részére jóváhagyott, visszafizetendő lakáscélú kölcsön összege 

Az Éves költségvetési beszámolóban szereplő kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 
4.967,2 millió Ft. A szabad maradvány összegéből 2.660,5 millió Ft a működési kiadások, míg 
2.306,6 millió Ft a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatain került nyilvántartásba vételre. A 
kötelezettségvállalással le nem kötött összeg 2016. évben keletkezett. 

A NAV 2016. évi költségvetési maradványának felülvizsgálata 

A költségvetési beszámoló szerinti maradvány összege a 2017. évben – a beérkezett számlák, , 
valamint a kötelezettségvállaló szervezeti egységekkel történt egyeztetés alapján – tételesen 
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felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat eredményeképpen 981,6 millió Ft összegű 
kötelezettségállomány szabadítható fel, ezek alapján a kötelezettségvállalások állománya az 
alábbiak szerint alakul: 
 

Kiemelt előirányzat 

Beszámolóban 
szereplő 

kötelezettség-
vállalással 

terhelt 
maradvány  

Felülvizsgálat 

Korrigált 
kötelezettség-

vállalással terhelt 
maradvány 

Személyi juttatások 2 374,0 -7,1 2 366,9 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 1 913,9 0,0 1 913,9 
Dologi kiadások 7 909,6 -444,4 7 465,2 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,4 0,0 0,4 
Egyéb működési célú kiadások 21,7 0,0 21,7 
Beruházások 13 159,6 -529,4 12 630,2 
Felújítások 52,8 0,0 52,8 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 59,3 -0,7 58,6 
Összesen  25 491,3 -981,6 24 509,8 

 
A Győri Ítélőtábla Gf.II.20.181/2016/9/I. számú, illetve a Győri Törvényszék G.20.392/2013/80. 
számú ítéletében a SAPSA Hungaria Autópálya-Szolgáltatás és Pénzváltó Kft. (9222 Hegyeshalom, 
Határátkelőhely, Közúti kilépő) felperes részére a hegyeshalmi 0147/2 hrsz-ú ingatlanon létesített 
412 m2 felépítményhez kapcsolódóan kialakult jogvita peres úton történt lezárásából eredő, jogerős 
fizetési kötelezettség összege 794,3 millió Ft. A NAV 2017. évi költségvetésében nem áll 
rendelkezésre a szakmai feladatellátást veszélyeztető ellentételezés nélkül megjelölhető szabad 
forrás, a kifizetés olyan folyamatban lévő 2016. évi költségvetési maradványt terhelő közbeszerzési 
eljárás fedezetének átcsoportosításával teljesíthető, ahol az eredményhirdetés még nem történt meg. 
Az átcsoportosított forrás értéke: 1.114,0 millió Ft (ebből: Dologi kiadások 21,8 millió Ft, 
Beruházások: 1.092,2 millió Ft.) 
 
A felszabadított kötelezettségvállalás és a jogerős ítéletből eredő fizetési kötelezettség közötti 
különbözet 319,7 millió Ft összege a korrigált kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány összegét 24.190,0 millió Ft-ra módosítja: 
 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 

Korrigált 
kötelezettség-

vállalással 
terhelt 

maradvány 

Jogerős 
bírósági 

ítélet 
összege 

Felszabadított 
kötelezettség-

vállalás 

Korrigált 
kötelezettségvál-
lalással terhelt 

maradvány 

Személyi juttatások 2 366,9 0,0 0,0 2 366,9 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 1 913,9 0,0 0,0 1 913,9 
Dologi kiadások 7 465,2 153,9 -21,8 7 597,3 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,4 532,4 0,0 532,8 
Egyéb működési célú kiadások 21,7 0,0 0,0 21,7 
Beruházások 12 630,2 108,1 -1 092,2 11 646,0 
Felújítások 52,8 0,0 0,0 52,8 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 58,6 0,0 0,0 58,6 
Összesen  24 509,8 794,3 -1 114,0 24 190,0 
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A fentiekben jelzettek felülvizsgálat eredményeként, továbbá a jogerős bírósági ítélet miatt 
végrehajtott átcsoportosítás nyomán 1.301,3 millió Ft összegű kötelezettségállomány szabadítható 
fel, melynek figyelembevételével a szabad maradvány az alábbiak szerint alakul: 
 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 

Beszámolóban 
szereplő 

Kötelezettség-
vállalással nem 

terhelt 
maradvány  

Felülvizsgálat 

Jogerős bírósági 
ítélet miatt 

felszabadított 
kötelezettség-

vállalás 

Korrigált 
kötelezettség-

vállalással nem 
terhelt 

maradvány 

Személyi juttatások 1 124,3 7,1 0,0 1 131,4 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 73,2 0,0 0,0 73,2 
Dologi kiadások 1 445,0 444,4 0,0 1 889,3 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,8 0,0 0,0 0,8 
Egyéb működési célú kiadások 17,2 0,0 0,0 17,2 
Beruházások 2 285,9 529,4 319,7 3 135,0 
Felújítások 20,2 0,0 0,0 20,2 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 0,7 0,0 1,3 
Összesen  4 967,2 981,6 319,7 6 268,5 

 
 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok 
 
Lezáruló programok 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Program azonosító 
száma, megnevezése, 

időtartama 
Program leírása 

EU 
támogatás 

keret-
összege 

Önrész 
összege 

Beérkezett 
támogatás 

összege 

Támogatás 
felhasznált 

összege 

Fel nem 
használt 
támoga-

tás 
összege 

Megjegyzés 

EKOP-1.1.11-2012-
2012-0001 azonosító 
számú „Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal – Háttér 

konszolidáció” 
elnevezésű kiemelt 

projekt  
 

2012.09.03-2014.10.31. 

Célja, hogy a korábbi 
párhuzamos informatikai 

infrastruktúra konszolidációjával 
egységes szolgáltatási hátteret 
teremtsen az IT feladatokra, 

továbbfejlessze a HR rendszert, 
az integrált gazdasági szervezet 

működéséhez megfelelő 
gazdálkodási rendszer 

infrastruktúrát biztosítson, 
valamint egységes 

dokumentumkezelési 
(iratkezelési) rendszert alakítson 

ki.  

4 999,2 0,0 0,0 4 212,5 0,0 

A projekt szállítói 
finanszírozású, 
NAV részére 

közvetlenül nem 
érkezett támogatás. 

Utólagos 
ellenőrzés során 

2016-ban 3,7 
millió Ft 

szabálytalanságból 
adódó 

visszafizetési 
kötelezettség került 

kifizetésre. 

Az EKOP-2.1.13-2012-
2012-0001 azonosító 

számú 
„Ügyfélkapcsolatok 

fejlesztése” elnevezésű 
kiemelt projekt  

 
2012.09.15-2014.10.31 

A projekt kiemelt célja volt a 
közigazgatás hatékonyságának 
javítása, ezen belül a „jó állam” 
koncepció megvalósítása, ennek 
részeként az ügyfelek egyszerű, 

egy helyen megoldható 
ügyintézési lehetőségének 

megteremtése, a kormányablak-
koncepció megvalósítása. 

2 587,1 0,0 0,0 2 501,2 0,0 

A projekt szállítói 
finanszírozású,   
a NAV részére 

közvetlenül nem 
érkezett támogatás. 

2016-ban. 
 6,8 millió Ft 

szabálytalanságból 
adódó 

visszafizetési 
kötelezettség került 

kifizetésre. 

TÁMOP-1.2.1-07/1-
2007-0002 „Hátrányos 

helyzetűek 
foglalkoztatását 

ösztönző 
járulékkedvezmények” 
2011.10.01-2014.06.30.  

. A projekt alapvető célja volt a 
munkáltatók ösztönzése a 

munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztatására, ami célzott 

járulékkedvezmény 
biztosításával valósult meg.  

228,7 0 204,2 153,5 50,7 

A fel nem használt 
támogatásból 41,7 

millió Ft 2014 
augusztusában, 9,0 

millió Ft 2016. 
május 10-én 

visszautalásra 
került. 
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Program azonosító 
száma, megnevezése, 

időtartama 
Program leírása 

EU 
támogatás 

keret-
összege 

Önrész 
összege 

Beérkezett 
támogatás 

összege 

Támogatás 
felhasznált 

összege 

Fel nem 
használt 
támoga-

tás 
összege 

Megjegyzés 

Külső Határok Alap 
(KHA) 2013. évi 

program - „Röszke-
Horgoš közúti 
határátkelőhely 

újranyitása” 
 

2013.01.01-2015.06.30  

Célja Röszke-Horgoš közúti 
határátkelőhely újranyitása 

9,5 0 9,5 8,9 0,6 

A fel nem használt 
támogatás a 

Belügy-
minisztérium 

részére  
2016. május 4-én 

visszautalásra 
került.  

OLAF/2015/D1/015 - 
„Az EU külső és belső 
határain jelentkező, az 
EU pénzügyi érdekeit 

érintő jogsértések elleni 
hatékony fellépés 

elősegítése érdekében a 
nemzetközi 

együttműködés 
fokozása az érintett 
partnerhatóságok 

között” 
 

2015.10.20-2015.10.22. 

Az illegális dohánytermék 
szállítmányok és egyéb 

csempészáruk felderítésének 
tapasztalatcseréjére irányuló 3 

napos konferencia és gyakorlati 
képzés. A rendezvény célja az 

információcsere és az 
együttműködés elősegítése volt 
az EU pénzügyi érdekeit érintő 

jogsértések elleni hatékony 
fellépés érdekében. 

13,5 3,4 7,6 7,8  - 
2016. évben  
0,7 millió Ft 

támogatás érkezett. 

HOME/2011/ISEC/AG
/FINEC/4000002201 

számú, a „Gazdasági és 
pénzügyi nyomozók – 

EFI” elnevezésű 
projekt  

 
2012.12.10-2015.04.09. 

Az ISEC 2011 Bűnmegelőzés és 
bűnözés elleni küzdelem 

program keretében megvalósult 
projektben a NAV Partner 
Szervezetként vett részt a 
főkedvezményezett Olasz 

Pénzügyőrség megkeresésére. 
 1 projektindító és 1 projektzáró 

workshop, 3 alap és 3 haladó 
nyomozati tanfolyam került 

megtartásra.  

16,9 0,7 16,9 3,4 13,5 

A fel nem használt 
támogatás 2017. 

évben kerül 
visszautalásra. 

HOME/2012/ISEC/FP/
C2/4000003989 számú, 

a „Tapasztalatcsere-
program a nemzetközi 

együttműködés 
fejlesztésére a 

pénzmosás elleni 
küzdelem területén” 
elnevezésű projekt  

 
2013.09.02-2015.11.24 

A projekt célja a NAV bűnügyi 
szakterületén dolgozó 

munkatársak megismerkedése a 
partner államok felderítési és 

vizsgálati módszereivel, a 
pénzmosási bűncselekmények 

területén mutatkozó trendekkel, 
naprakész ismereteket szerezve 

az aktuális kockázati tényezőkről 
és profilokról. 

25,1 2,8 22,9 22,2 0,7 

A projekt vegyes 
finanszírozású. EU 

támogatás a 
költségek nettó 

90%-a, 10 %+ÁFA 
NAV önrész. 

A projekt végső 
jelentése 

elfogadásra került.  
A maradvány 

visszautalására a 
Bizottság külön 

megkeresést küld a 
NAV részére. 

Végrehajtás Operatív 
Program - „Az OLAF 
Koordinációs Iroda 

kapacitásának 
biztosítása” 

 
2009.08.01-2015.12.31 

A projekt legfőbb célja a 
humánerőforrás-kapacitás 

bővítése, a szükséges eszközök 
beszerzése, továbbá képzések, 

szakmai egyeztetések 
megrendezése.  

153,9 0,0 150,4 150,4  -  

A projekt 
utófinanszírozású 
2016-ban befolyt 

10,8 millió Ft 
támogatás 
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II.  Folyamatban lévő programok 
adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 

Program azonosító 
száma, megnevezése 

Program leírása 

EU 
támogatás 

keret-
összege 

Önrész  
összege 

Beérkezett 
támogatás 

összege 

Támogatás 
felhasznált 

összege 

Fel nem 
használt 

támogatás 
összege 

Megjegyzés 

Vám 2020 Program  
 

2014.01.01-2020.12.31. 

A Vám 2020 Program az 
Európai Unió támogatási 

programja, amelynek célja a 
részt vevő országok 

közreműködésével a vámunió 
működésének és 

korszerűsítésének elősegítése a 
belső piac megerősítése 

érdekében. 

225.000 
EUR 

       -  

2016. december  
31-én a NAV által 

megelőlegezett 
összeg  

19,7 millió Ft,  
nem fizetett 

kötelezettségvállalás 
1,8 millió Ft.  

2016. december 31-ig 
77,1 millió Ft 

értékben történt 
visszarendezés a 

2015. pénzügyi évhez 
kapcsolódóan  

CLET – 
Vámlaboratóriumok 

Együttműködési 
Szakértői Csoport  

 
2016.12.16-2018.06.30 

A 11 EU-tagállam (Ausztria, 
Belgium, Ciprus, Csehország, 
Franciaország, Görögország, 
Hollandia, Magyarország, 
Olaszország, Portugália, 

Spanyolország) részvételével 
létrejött szakértői csoport fő 

célja, hogy uniós szinten 
összefogja és megossza a 

résztvevő tagállamok 
vámlaboratóriumainak 

erőforrásait.  

17,0 5,0 0,0 0,0  - 

A NAV mint 
kedvezményezett, 

összesen maximum  
71.489 EUR 

költséget számolhat 
el a programban.  
Ebből az uniós 

társfinanszírozás 
55.134 EUR,  

a NAV-ot terhelő 
nemzeti hozzájárulás 

16.355 EUR.  
A projekt kapcsán 
2016-ban bevétel 

nem érkezett, 
kifizetés nem történt. 

CELBET - Szárazföldi 
Külső Határok Vám 
Szakértői Csoport  

 
2016.09.01-2018.02.01 

A CELBET szakértői csoport 
fő célja, hogy erősítse az 

operatív együttműködést új 
munkamódszerek és 

információ-megosztás, 
valamint az emberi erőforrások 
megosztásának segítségével, 
ezáltal hozzájáruljon az EU 

keleti és délkeleti szárazföldi 
határainak hatékonyabb és 
egységesebb színvonalú 

menedzsmentjéhez. 

22,7 4,0 14,8 3,1  -  

A NAV mint 
kedvezményezett, 

összesen maximum 
86.840 EUR 

költséget számolhat 
el a programban. 
 Ebből az uniós 
társfinanszírozás 

73.736 EUR, 
 a NAV-ot terhelő 

nemzeti hozzájárulás 
13.105 EUR. 

 
 

Fiscalis 2020 Program 
 

2014.01.01-2020.12.31. 
  

A Fiscalis 2020 Program az 
Európai Unió olyan közösségi 

programja, amelynek 
elsődleges célja az 

adórendszerek belső piacon 
való szabályszerű 

működésének a javítása azáltal, 
hogy fokozza a részt vevő 

országok, azok adóhatóságai és 
tisztviselői közötti 
együttműködést. 

 
 

136.000 
EUR 

      
 
 

 - 

2016. december 31-
én a NAV által 
megelőlegezett 

összeg 17,5 millió Ft, 
a nem fizetett 

kötelezettségvállalás 
értéke 1,3 millió Ft. 

2016. december 31-ig 
40,9 millió Ft 

értékben történt 
visszarendezés a 

2015. pénzügyi évhez 
kapcsolódóan  

MANITC- IT 
Együttműködési 

Szakértői Csoport  
 

2016.09.26-2017.09.30 

Az IT együttműködési 
szakértői csoport fő célja, hogy 
stratégiai irányítást biztosítson 
az IT együttműködésen belüli 

kezdeményezésekhez az adózás 
területén, valamint, hogy az 
FPG/037 „IT Collaboration 
Catalyst Group” elnevezésű 

munkacsoport eddigi 
tevékenységét folytatva, 

kereteit megerősítve, 
továbbvigye annak munkáját.  

5,3 1,1 4,3 0,1  - 

A NAV mint 
kedvezményezett, 

összesen maximum 
22.470 EUR 

költséget számolhat 
el a programban.  
Ebből az uniós 

társfinanszírozás 
17.250 EUR, a NAV-

ot terhelő nemzeti 
hozzájárulás 3.540 

EUR. 
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Program azonosító 
száma, megnevezése Program leírása 

EU 
támogatás 

keret-
összege 

Önrész  
összege 

Beérkezett 
támogatás 

összege 

Támogatás 
felhasznált 

összege 

Fel nem 
használt 

támogatás 
összege 

Megjegyzés 

ENPI - Európai 
Szomszédsági és 

Partnerségi Eszköz  
 

2013.12.06-2017.12.31 

A Magyarország-Szlovákia- 
Románia-Ukrajna Európai 

Szomszédsági és Partnerségi 
Eszköz (ENPI CBC – European 
Neighbourhood and Partnership 
Instrument) a Közösség külső 
határai mentén elhelyezkedő, 

egyelőre tartósan az EU-n kívül 
maradó partnerországok (pl.: 

Ukrajna) érintett régióival való 
együttműködés megerősítését 

segíti elő.  

61,9 0,0 43,8 57,8  - 

 A támogatási összeg 
202.361 EUR. A 

projekt 
finanszírozása 

részben az ENPI-ből 
(90%) részben 

nemzeti 
társfinanszírozásból 

(10%) valósul meg, a 
NAV szempontjából 
a projekt 100%-ban 

támogatott. A 
megvalósítás során a 
NAV részről történt 

megelőlegezés a 
projektben résztvevő 

ukrán fél részéről 
történő elszámolást 

követően kerül 
megtérítésre. 

Horizon 2020 program - 
C-BORD („effective 

Container inspection at 
BORDer control 

points”)  
 

2015.06.01-től 42 hónap 

A C-BORD projekt célja olyan 
átfogó és költséghatékony 

megoldás kidolgozása többféle 
technika együttes 

alkalmazásával, amelynek 
révén a konténer ellenőrzési 
lánc optimálisabbá tehető. 

43,5 0 15,5 2,4  -  

A NAV mint 
kedvezményezett, 

összesen maximum 
140.868,75 EUR 

költséget számolhat 
el a programban.  

MTIC „A közösségi 
körhintacsalásokkal 
(MTIC) kapcsolatos 

ismeretek bővítése és a 
működési kapacitás 

megerősítése”  
 

2015.05.01-2016.04.30. 

A Belső Biztonsági Alap 
keretében, az Európai 

Rendőrségi Hivatal által 
megjelentetett pályázati 
felhívás során elnyert 

projektben a NAV 
szervezésében egy 2 napos 
nyitó ülésre Budapesten, 1 

határmenti ülésre 3 tagállam 
részvételével az érintett 

tagállamok közös 
határszakaszán, illetve egy 2 

napos értékelő ülésre kerül sor. 

20,5 1,1 15,7 11,7 4,0 

A fel nem használt 
összeg 4,0 millió Ft 

visszautalása 
2016.07.27-én 

megtörtént, azonban 
a projektben 

résztvevő 
tagországok 

egyesített végső 
pénzügyi elszámolása 

a későbbiekben 
érkezik, melyhez 

kapcsolódóan 
előfordulhat 

pénzügyi korrekció. 

MTIC II. „A közösségen 
belüli hiányzó kereskedő 

áfacsalás elleni 
küzdelem”  

 
2016.07.01-2016.12.31. 

A szlovák International 
Security and Emergency 

Management Institute (ISEMI) 
a pályázat benyújtója, a NAV a 

pályázatban társpályázóként 
szerepel. A projekt keretében a 
NAV Bűnügyi Főigazgatóság 
egy tervezési és egy operatív 
ülés megrendezését vállalta 

Budapesten. 

6,4 0,3 5,4 0  - 

A NAV mint 
kedvezményezett, 

összesen maximum 
21.862,88 EUR 

költséget számolhat 
el a programban.  

 
Chess Knight III. 

A jövedéki termékekkel 
kapcsolatos visszaélések elleni 
küzdelem témájú, az Europol 

által kezelt és az Osztrák 
Európai Ügynökséggel (AEI) 

közösen megvalósításra kerülő 
projekt keretében egy 

előkészítő ülés, 2 közös 
művelet és egy értékelő ülés 

valósul meg. 

 
27,9 

 
4,8 

 
0 

 
0 

  
-  

A projekt 
főkedvezményezettje 
az AEI, mely kezeli a 

projekt teljes 
költségvetését. A 

NAV-ot érintő önrész 
(5 %+ÁFA ) az AEI 
elszámolása alapján 

kerül majd 
utólagosan 
kifizetésre.  
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Program azonosító 
száma, megnevezése Program leírása 

EU 
támogatás 

keret-
összege 

Önrész  
összege 

Beérkezett 
támogatás 

összege 

Támogatás 
felhasznált 

összege 

Fel nem 
használt 

támogatás 
összege 

Megjegyzés 

BBA-2.6.1-2016-00001 
számú, „Nagyhódos 

közúti határátkelőhely 
tervezése és 

kivitelezése” elnevezésű 
projekt 

A projekt célja magyar oldalon 
a Nagyhódos-Nagypalád 

(Velyka Palad) közúti 
határátkelőhely létesítése ki-, 
illetve belépő irányonként 1-1 

személyforgalmi sávval és 
megnyitása az EU/EGT és 

ukrán állampolgárok részére 
korlátozott nyitvatartással 

 (07.00-19.00 óra).  

          

A BBA forrásból 
fenntartott 441,8 

millió Ft-ra a 
Rendőrség nyújtott 
be pályázatot 2016-

ban.  
A NAV partnerként, 

vett részt a 
Nagyhódos közúti 

határátkelő. 
tervezését és 

kivitelezését célzó, 
ORFK által 
menedzselt 
projektben. 

BBA-5.2.1-2016-00002 
számú, „A nemzetközi 

együttműködés, 
adatcsere elősegítése 
közös megfigyelési 

gyakorlat 
révén”elnevezésű 

projekt  
 

2016.05.01-2017.06.30. 

A projekt célja a határon 
átnyúló adatcserére irányuló 
megfigyelési gyakorlatok 

végrehajtása, 2016. és 2017. 
között a magyar-szlovák-

osztrák határon, valamint a 
román-magyar határszakaszon 

4-4 napos határon átnyúló 
megfigyelési gyakorlattal és 

előkészítési üléssel 38, 
valamint 26 fő bűnügyi 
szakértő részvételével. 

9,4 0 3,8 2,7  - 

A projekt 100 %-ban 
finanszírozott. 
2016.09.18-án 

beérkezett előleg  
3,8 millió Ft.  

BBA-5.2.1-2016-00003 
számú, „Europol és 

FIOD tapasztalatcsere és 
látogatás” tárgyú projekt  

 
2016.07.01-2018.06.30. 

A projekt célja az Europol 
működésével, feladataival, 

felépítésével, valamint a FIOD-
dal (Holland Adó- és 
Vámhivatal Bűnügyi 

Szolgálata) kapcsolatos 
tapasztalatszerzés, a 

nemzetközi együttműködés 
fejlesztése az Europol 
irányában megvalósuló 

nemzetközi 
információtovábbítás 

intenzitásának és minőségének 
fokozódása érdekében.  

28,2 0 11,3 9,7  - 

A projekt 100 %-ban 
finanszírozott. 
2016.09.18-án 

beérkezett előleg 
 11,3 millió Ft.  

BBA-5.1.2-2015-00008 
számú, „NAV bűnügyi 

szakterülete részére 
adatmentő és elemző 

eszközök 
beszerzése”elnevezésű 

projekt  
 

2016.06.01-2018.01.31. 

A projekt kereteiben a NAV 
Bűnügyi Főigazgatóság 

Központi Nyomozó 
Főosztályán helyszíni 

adatmentő és elemző IT 
eszközpark kialakítására kerül 

sor, amely az elektronikus 
bizonyítékok hiteles, gyors 

helyszíni mentését, a lefoglalt 
digitális eszközökről történő 

adatrögzítést, valamint a 
bűnügyekben keletkező adatok 

további elemzését szolgálja. 

52,3 0 0,3 0  - 

A projekt 100 %-os 
támogatottságú, 

vegyes 
finanszírozású, 

melynek túlnyomó 
része szállítói 

finanszírozással kerül 
kiegyenlítésre.  

BBA-5.1.2-2015-00009 
számú, „NAV bűnügyi 
szakterület felderítő 

kapacitásának 
fejlesztése” tárgyú 

projekt  
2016.06.01-2018.05.31 

A projekt célja a NAV Bűnügyi 
Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó 
Főosztályának felderítést és 

műveleti munkát segítő 
eszközökkel való ellátása.  

79,8 0 0,6 0  - 

A projekt 100 %-os 
támogatottságú. A 
felhasználás 2017-

ben és 2018-ban fog 
megvalósulni. 

BBA-5.3.3-2015-00005 
számú, „A Bűnügyi 
felderítői képességek 
fejlesztése” tárgyú 

projekt  
 

2016.05.02-2017.04.28. 

A projekt célja a NAV bűnügyi 
szakterülete humán 

kapacitásának fejlesztése 
külföldi társszervek 

bevonásával zajló speciális 
gépjárművezetői tanfolyam és 
speciális hírszerző tanfolyam 
útján az operatív, felderítői 

feladatok hatékonyabb, közös 
nemzetközi műveletekben való 

ellátása. 

 
 

27,3 

 
 
0 

 
 

7,1 

 
 
0 

 
 

 - 

A projekt 100 %-os 
támogatottságú.  

A felhasználás 2017-
ben valósul meg. 
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A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései  
 
A könyvviteli mérleg alapján a NAV vagyona 2016. december 31-én 113.364,3 millió Ft 
volt. Az eszközállomány 78,2%-a a működést éven túl szolgálja, döntő többségében tárgyi 
eszközök formájában. Az előző évhez képest a mérlegfőösszeg 8.152,0 millió Ft-tal nőtt .  
 

A NAV 2015. és 2016. évi mérleg adatai 
 

         adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 
ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Megnevezés 

Érték 

Megnevezés 

Érték 

2015. év 2016. év 
Változás 

mértéke (%) 
3=2/1 

2015. év 2016. év 

Változás 
mértéke 

(%) 
6=5/4 

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

A/I. Immateriális javak 6 104,7 4 125,3 67,6% G/I. Nemzeti vagyon 
induláskori értéke 

206 171,3 220 065,6 106,7% 
A/II. Tárgyi eszközök 67 185,8 72 294,2 107,6% 

A/III. Befektetett pénzügyi 
eszközök 

0,0 0,0 _ 
G/II. Nemzeti vagyon 
változásai 

-13 035,6 -15 437,0 118,4% 

A) NEMZETI VAGYONBA 
TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK 

73 290,5 76 419,5 104,3% 
G/III. Egyéb eszközök 
induláskori értéke és 
változásai 

9 876,0 11 005,7 111,4% 

B/I. Készletek 1 442,6 1 176,6 81,6% 
G/IV. Felhalmozott 
eredmény 

-122 996,2 -131 227,4 106,7% B) NEMZETI VAGYONBA 
TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK 

1 442,6 1 176,6 81,6% 

C/I.   Lekötött bankbetétek 0,0 0,0 _ 
G/VI. Mérleg szerinti 
eredmény 

-1 755,3 7 082,8 -403,5% 

C/II. Pénztárak, csekkek, 
betétkönyvek 

5,4 0,8 14,5% G) SAJÁT TŐKE 78 260,2 91 489,8 116,9% 

C/III.   Forintszámlák 18 107,5 32 356,5 178,7% H/I.  Költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek 

2 211,3 3 856,0 174,4% 
C/IV.   Devizaszámlák 134,0 126,3 94,3% 

C) PÉNZESZKÖZÖK 18 246,9 32 483,7 178,0% 
H/II.  Költségvetési évet 
követően esedékes 
kötelezettségek 

160,7 119,0 74,1% 

D/I.  Költségvetési évben 
esedékes követelések 

453,8 514,4 113,4% 

H/III.  Kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolások 

2 185,0 2 499,4 114,4% 
D/II.  Költségvetési évet 
követően esedékes követelések 

2 028,3 1 860,4 91,7% 

D/III.    Követelés jellegű 
sajátos elszámolások 

242,4 420,4 173,5% 

H) 
KÖTELEZETTSÉGEK 

4 557,0 6 474,4 142,1% D) KÖVETELÉSEK 2 724,4 2 795,2 102,6% 

E) EGYÉB SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

66,7 34,2 51,3% 

F) AKTÍV ID ŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 

393,0 455,1 115,8% 

I) KINCSTÁRI 
SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

0,0 0,0 _ 

J) PASSZÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 

13 346,9 15 400,1 115,4% 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96 164,1 113 364,3 117,9% FORRÁSOK ÖSSZESEN 96 164,1 113 364,3 117,9% 
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Eszközök 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott állománya 2015. évhez viszonyítva 4,3%-val, 3.129,0 
millió Ft-tal növekedett. A növekedés nagy részét a BF és a KEKI beolvadása miatti 
eszközállomány átvétele okozta.  

A befektetett eszközök legnagyobb részét, 94,6 %-át továbbra is a tárgyi eszközök teszik ki, ezen 
belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 93,31%-os arányban képviselik a vagyon 
legnagyobb hányadát. 2016. évben az állomány bruttó érték növekedése 27.997,8 millió Ft, míg a 
csökkenése 12.922,1 millió Ft volt, amely így összességében a 2016. év végi állományt 15.075,7 
millió Ft-tal növekedett. 
 
Az eszközállomány növekedése legnagyobb mértékben az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok, a gépek, berendezések és az immateriális javak állománycsoportban következett be, 14.089,4 
millió Ft, 8.363,5 millió Ft és 2.097,8 millió Ft értékben. Az összes növekedésből  a beszerzés 
3.491,2 millió Ft, melyből 1.719,6 millió Ft ingatlan és kapcsolódó vagyonjog, 1.042,2 millió Ft 
informatikai beszerzés, 150,0 millió Ft vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerbeszerzés, 214,8 millió 
Ft gépjármű beszerzés történt.  
 
Más vagyonkezelőtől (pl. Készenléti Rendőrség, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala) átvétel összesen 27,9 millió Ft értékben történt, melyből 12,8 millió Ft szerver 
és 15,1 millió Ft kártyaolvasó  berendezés átvétele.  
 
Az eszközállomány állománycsökkenés  42,5 %-a, 5.492,4 millió Ft értékben az ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok, míg 27,3%-a, 3.523,9 millió Ft a gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek eszközcsoportoknál következett be. A legnagyobb összegű 
állományváltozás az eszközök más vagyonkezelőnek történő átadás jogcímen jelentkezett, 3.923,8 
millió Ft. Ennek fő oka, hogy a határátkelőhelyek üzemeltetésének ellátása átkerült a Rendőr-
főkapitányságok feladatkörébe. Ez a változás a NAV vagyonát 2016. évben összesen 2.645,7 millió 
Ft értékben csökkentette, amelyből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.583,3 millió 
Ft, a gépek, berendezések, felszerelések 56,5 millió Ft. Átadásra kerültek továbbá 1.276,2 millió Ft 
értékben ingatlanok az MNV Zrt. részére. 
 
Eszközértékesítés az állományban bruttó 14,9 millió Ft csökkenést eredményezett, amely 191 db 
egyéb felesleges gép, berendezés, számítástechnikai eszköz a dolgozók részére történő értékesítése 
miatt következett be. Hiány, selejtezés, megsemmisülés miatti eszköz csökkenés értéke 1.216,2 
millió Ft (káresemény, selejtezés, leltárhiány, befejezetlen beruházás meghiúsulása).  
 
A NAV szervei közötti eszköz átadás-átvétel 2016. évben 3.800,5 millió Ft értékben történt új 
eszközbeszerzések területi szervek részére történő leadása, illetve a szervek közötti 
átcsoportosítások miatt. Ezen a jogcímen történt eszközmozgások az immateriális javak 
eszközcsoportot 117,5 millió Ft értékben, ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.414,9 
millió Ft, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportot 58 millió Ft értékben 
érintették. Ezek a mozgások a NAV vagyonában változást nem eredményeztek. Az egyéb 
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csökkenések/növekedések garanciális cseréből és adminisztratív rendezésekből eredtek (pl. 
számlaszámok, cikkszámok közötti átsorolás). 
 
A mérlegben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházás nélkül) használhatóságának 
átlagos szintje 37,35 %-os, ami az előző évi 38,4 %-os arányhoz viszonyítva kismértékű, romlást 
mutat az alacsony mértékű beszerzés és az elszámolt értékcsökkenés magas mértéke miatt, amely 
kiemelten az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományánál 
jelentkezik.  

Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, használhatósága 
2016. december 31. 

adatok millió Ft-ban, egy tizedessel  %-ban 

Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Nettó érték 

Teljesen 
leírt 

eszközök 
értéke 

Használható
ság 

Értékcsökkenés 
mértéke 

1 2 3 4 5=3/2 6=100%-5 

Immateriális javak 48 941,1 4 125,3 29 054,7 8,4% 91,6% 
Ingatlan és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

90 012,7 67 457,4 8,3 74,9% 25,1% 

Gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek 

65 195,8 4 399,1 54 616,1 6,7% 93,3% 

Tenyészállatok 19,6 9,4 5,1 48,0% 52,0% 

Beruházások, felújítások 428,4 428,4 0,0 100,0% 0,0% 

Összesen 204 597,6 76 419,6 83 684,2 37,4% 62,6% 

 

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

A NAV értékpapírral nem rendelkezik, a forgóeszközök állományát teljes mértékben a vásárolt 
készletek teszik ki.  

Készletállományának alakulása 

A raktáron lévő készletek aránya az összes eszközön belül 1,1%, amely a 2015. évhez képest 
csökkenést mutat.. A készletek  állományában 2015. évhez képest 18,5 %-os csökkenés következett 
be, amely változást elsősorban a takarékos gazdálkodás keretében a beszerzések csökkenése, a 
tartalék készletek felhasználása okozta. A legnagyobb csökkenés az irodaszerek, nyomtatványoknál  
következett be. 2016. évben a beszerzés 1.116,8 millió Ft, ezzel szemben a felhasználás 1.337,6 
millió Ft értékben történt, amely 220,8 millió Ft-tal csökkentette az év végi állományt. 

Pénzeszközök 

A pénzeszközök állománya 14.249,0 millió Ft növekedést mutat, melynek oka alapvetően az, hogy 
a 2015. évi kötelezettségvállalással le nem kötött költségvetési maradvány a 2016. év során nem 
került elvonásra, továbbá a IV. negyedéves feltételekhez kötött személyi juttatás 2017. évre 
áthúzódó közteher befizetései fedezetéből képződött.  

A forintszámlák alakulása az előző évhez viszonyítva: az OTP-nél vezetett Lakásépítési alapszámla 
záró pénzkészlete az előző évi 16,4 millió Ft helyett 134,2 millió Ft, a letéti számla összege 2.207,0 
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millió Ft, az előző évi 1.975.5 millió Ft, az előirányzat felhasználási keretszámla 30.015,3 millió Ft, 
az előző évi 16.115,6 millió Ft-tal szemben. 

Követelések 

A követelések nyitó értéke 2.724,4 millió Ft, míg a záró értéke 2.795,5 millió Ft volt, az állományi 
érték összességében 2,5%-os növekedést mutat. A növekedéshez hozzájárul az, hogy a nyitó 
állomány nem tartalmazza a 2016. január 01-jén megszűnt BF és a KEKI adatait, míg a záró 
állomány igen. 
 
A közhatalmi, működési, felhalmozási bevételek követelés állományából kiemelkedő a lejárt 
követelések állománya amelynek értéke 484,3 millió Ft, ennek 96,9 %-a a működési bevételekhez 
kapcsolódik. A lejárt összes követelés 72,3 %-a 90 napon túl keletkezett.  

A működési bevételhez kapcsolódó követelések között kerülnek nyilvántartásra az intézményi 
gazdálkodással összefüggő és a gazdasági társaságokat érintő peres, végrehajtási és felszámolási 
ügyek. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok fizetőképtelensége, illetve végrehajtás, 
felszámolás alá vonása, megszűnése gyakori jelenség, az elszámolt értékvesztés és követelések 
behajthatatlannak minősítése is ennél a követelésállománynál a legnagyobb mértékű.  

A 2016. év végi értékvesztés állománya 602,9 millió Ft volt, ebből tárgyév végén az év végi 
minősítés során 192,0 millió Ft értékvesztés került elszámolásra és 155,1 millió Ft visszaírásra. A 
tárgyévben 5,8 millió Ft értékvesztés átvételére került sor a BF-tól.  

A költségvetési évben esedékes állományt tovább csökkentette a megszűnt gazdasági társaságokkal 
szemben nyilvántartott követelések behajthatatlanná minősítése 78,4 millió Ft értékben és egyéb 
okból behajthatatlanként kivezetett követelések 39,1 millió Ft értékben.  

Behajtás során jelentkező problémák: 

- az adós vagyona hiányában a követelés behajthatatlan, ezért az eljárás megszűnik vagy 
szünetel, 

- a behajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével, így nem lehet 
eredményesen érvényesíteni, 

- a behajtással összefüggő eljárások lefolytatására hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 
személyektől, szervezetektől (pl. végrehajtó, felszámoló, bíróság) a szükséges információ 
beszerzése nehézkes, hosszabb időt vesz igénybe ezáltal veszélyeztetve az intézkedéshez 
rendelkezésre álló, törvényes határidő betartását. 

 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

A foglalkoztatottak részére nyújtott munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos követelés állomány 
mérlegben kimutatott értéke az előző évhez viszonyítva 173,7 millió Ft-tal kevesebb. A munkáltatói 
kölcsönök 2016. december 31-én fennálló állománya 1.787,9 millió Ft, amely összesen 1.157 fő 
munkáltatói kölcsönének összegéből tevődik össze. Ebből 374 főnek már munkabérből (járulékból) 
kerül levonásra a törlesztő részlete. A munkáltatói kölcsönök 2016. december 31-én fennálló 
hátraléka 1,8 millió Ft, amely 42 fő munkáltatói kölcsönét érinti. 2016-ban 260 fő munkáltatói 
kölcsöne esetében 50,4 millió Ft összegben – 50 %-os engedménnyel történő visszafizetés, 
szolgálati évek után járó kedvezmény jóváírása formájában – történt elengedés a fennálló 
tőketartozásból. 
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Követelés jellegű sajátos elszámolások 

A záró állomány a nyitó adathoz képest jelentős növekedést mutat, mintegy 420,4 millió Ft. Az év 
végén kimutatott állományban 276,8 millió Ft értékben a folyósított, megelőlegezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások szerepelnek, mely a teljes állomány 65,8%-át 
teszi ki. 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

A 2016. évi mérlegben kimutatott 53,7 millió Ft a december havi kifizetett illetményhez 
kapcsolódik.  

Aktív időbeli elhatárolások 

Az Áhsz. szabályai alapján 455,1 millió Ft került aktív időbeli elhatárolásként elszámolásra, 
amelyből 139,3 millió Ft tárgyévhez kapcsolódó bevétel 315,8 millió Ft tárgyévben elszámolt, de 
következő évet érintő kiadások (2017. évi közüzemi díjak, előfizetések, vagyonbiztosítás, több évet 
érintő licencek). 

Források 

Saját tőke 

A forrásokon belül a saját tőke részaránya 80,7 %. A nemzeti vagyon induláskori értéke 220.065,6 
millió forint, mely növekedett a 2015. évi 206.171,3 millió Ft értékhez képest. A növekedés a NAV 
jogszabályban előírt szervezeti átalakulásához kapcsolódik, melynek következtében a BF és a KEKI 
a hatályos költségvetési törvény szerint önálló címként megszűnt és egybeolvadt a NAV igazgatása 
címmel.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodása nem eredményérdekeltségű, vállalkozási 
tevékenységet nem végez, a központi költségvetésből kapott támogatás és az intézményi bevételek 
biztosítják a pénzforgalmi jellegű kiadások forrását.  

Kötelezettségek 

A mérlegben a kötelezettségek az Áhsz. előírásai alapján az esedékesség szerinti megbontásban 
szerepelnek. A kötelezettségek az összes forráson belül 3,5%-os arányt képviselnek.  

A 2015. évhez viszonyítva a szállítói állományban 67,6%-os növekedés történt, mely kizárólag a 
költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának növekedéséből adódik. 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

Itt kerülnek kimutatásra 59,2 millió Ft értékben a kapott előlegek, az olyan átutalt összegek, 
amelyek beazonosíthatóak, de rendezésükre már csak 2017. évben kerülhetett sor, illetve az elhunyt 
dolgozók illetményének letéti összegei. Sajátos forrásoldali elszámolás a más szervezetet megillető 
bevétel, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban azért jelentős, mivel a központosított 
bevételkezelés eredményeként a GEI illetékes szervezeti egységei a beérkezett összegeket csak 
beazonosítást és előírást követően utalhatják a GEI Pénzügyi és Számviteli Főosztály által kezelt 
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előirányzat-felhasználási keretszámlára. Addig más szervezetet megillető bevételként kell 
kezelniük. A beszámolóban ilyen címen kimutatott összeg 2.499,4 millió Ft, mely 14,4%-kal 
haladja meg az előző évit.  

Passzív időbeli elhatárolások 

2016. év végén 15.400,1 millió Ft összegben került elhatárolásra eredményszemléletű bevétel és 
passzív költség, ráfordítás. Az összes elhatárolás 94,9 %-a mérleg fordulónapja előtti időszakot 
terhelő, de 2017. évben felmerülő költség, ráfordítás. Halasztott eredményszemléletű bevétel a 
NAV-nál a különböző felhalmozási célú támogatásokkal kapcsolatban átvett pénzeszközök, 
értékcsökkenéssel még fel nem oldott összege, amely 742,5 millió Ft. 

 
2. Bűnügyi Főigazgatóság cím 

 
A költségvetési szerv neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 
Törzskönyvi azonosító száma: 789466 
Honlap címe: http://www.nav.gov.hu 

 
Az előirányzatok alakulása 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVI. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 2. Bűnügyi Főigazgatóság cím 2016. évi költségvetésének 
főösszege 8.212,0 millió Ft volt, amelyet 8.188,2 millió Ft központi támogatás és 23,8 millió Ft 
saját bevétel fedezett.  

A NAV tv. 86/C. § (1) alapján a BF – a közfeladat eredményesebb ellátása céljából –  
2016. január 1-jével mint önálló költségvetési szerv megszűnt és beolvadt a NAV-ba, illetve 
előirányzatai a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat értelmében átcsoportosításra kerültek az 1. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal címre.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított  
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 267,1 8 212,0 8 212,0 0,0 0,0 - - 
ebből:  
személyi juttatás 

6 764,6 5 269,6 5 269,6 0,0 0,0 - - 

Bevétel 76,9 23,8 23,8 0,0 0,0 - - 

Támogatás 10 223,5  8 188,2 8 188,2 0,0 0,0 - - 
Költségvetési 
maradvány 

966,7 – – 0,0 0,0 - - 

Létszám (fő)  1 241 1 290 1 290 0 0 - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió Ft-ban, egy tizedessel fő 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 8 212,0 23,8 8 188,2 5 269,6 1 290 

Módosítások jogcímenként          
 

A NAV Bűnügyi Főigazgatóság 
önálló költségvetési szervi 
megszűnése miatti előirányzat-
átcsoportosítás (2018/2015. (XII. 
29.) Korm. határozat) 

-8 212,0 -23,8 -8 188,2 -5 269,6 -1 290 

2016. évi módosított 
előirányzat 

 0,0 0,0 0,0  0,0 0 

 
 
3. Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet cím 

 
A költségvetési szerv neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és 

Kulturális Intézete 
Törzskönyvi azonosító száma: 789477 
Honlap címe: http://www.nav.gov.hu 

 
Az előirányzatok alakulása 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVI. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 3. Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet cím 2016. évi 
költségvetésének főösszege 2.491,2 millió Ft volt, amelyet 2.220,4 millió Ft központi támogatás és 
270,8 millió Ft saját bevétel fedezett.  

A NAV tv. 86/C. § (1) alapján a KEKI – a közfeladat eredményesebb ellátása céljából –  
2016. január 1-jével mint önálló költségvetési szerv megszűnt és beolvadt a NAV-ba, illetve 
előirányzatai a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat értelmében átcsoportosításra kerültek az 1. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal címre.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított  
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 395,9 2 491,2 2 491,2 0,0 0,0 - - 
ebből:  
személyi juttatás 

1 702,4 1 294,0 1 294,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 289,5 270,8 270,8 0,0 0,0 - - 
Támogatás 2 834,8 2 220,4 2 220,4 0,0 0,0 - - 
Költségvetési 
maradvány 

271,6 - - 0,0 0,0 - - 

Létszám (fő)  359 357 357 0 0 - - 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

KIADÁSOK 172 522,2 139 438,2 6 152,8 173 206,717 729,3399,939 945,0145 591,0 203 665,2

1. Költségvetési szerv 172 522,2 138 062,7 6 152,8 173 206,717 729,3399,941 320,5144 215,5 203 665,2
-- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 100 257,9 77 556,8 -- 105 097,3-1 428,9-68,332 535,977 556,8 108 595,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 415,3 20 888,5 -- 28 382,2714,6-18,68 784,620 888,5 30 369,1

01/03  Dologi kiadások 38 867,2 37 219,2 -- 35 564,37 212,9486,8--37 219,2 44 918,9

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,0 1,8 -- 27,226,6----1,8 28,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 902,7 59,9 -- 554,5533,6----59,9 593,5

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- ---------- --

02/06  Beruházások 2 200,6 551,7 6 152,8 1 801,810 542,9----6 704,5 17 247,4

02/07  Felújítások 773,5 1 540,0 -- 1 175,2-291,7----1 540,0 1 248,3

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 100,0 244,8 -- 604,2419,3----244,8 664,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

-- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --
BEVÉTELEK 5 821,6 3 245,7 -- 5 090,61 358,3486,6--3 245,7 5 090,6

1. Költségvetési szerv 5 821,6 3 245,7 -- 5 090,61 358,3486,6--3 245,7 5 090,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15 342,2 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0

1. Költségvetési szerv 15 342,2 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0

TÁMOGATÁSOK 167 729,4 136 192,5 6 152,8 182 203,6---86,739 945,0142 345,3 182 203,6

1. Költségvetési szerv 167 729,4 134 817,0 6 152,8 182 203,6---86,741 320,5140 969,8 182 203,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 21 427,0 22 44 2,0 -- 20 069,0-1 122,0----22 442,0 21 320,0

1. Költségvetési szerv 21 427,0 22 442,0 -- 20 069,0-1 122,0----22 442,0 21 320,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16 371,0 -- -- -- -- -- -- -- 30 458,5
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )1

KIADÁSOK 157 859,2 127 359,5 6 152,8 173 206,717 729,3399,952 023,7133 512,3 203 665,2 -- --

1 Működési költségvetés 154 385,7 125 276,8 -- 169 625,57 058,8399,951 769,9125 276,8 184 505,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 91 790,9 70 993,2 -- 105 097,3-1 428,9-68,339 099,570 993,2 108 595,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 91 579,1 70 791,1 -- 104 822,0------70 791,1 108 183,1

Külső személyi juttatások 211,8 202,1 -- 275,3------202,1 412,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

25 070,6 19 142,8 -- 28 382,2714,6-18,610 530,319 142,8 30 369,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 36 527,4 35 079,2 -- 35 564,37 212,9486,82 140,035 079,2 44 918,9 -- --

Készletbeszerzés 4 130,5 4 740,9 -- 4 061,4------4 740,9 5 403,4

Kommunikációs szolgáltatások 9 385,5 7 794,1 -- 8 282,3------7 794,1 12 625,4

Szolgáltatási kiadások 14 776,3 14 460,6 -- 14 770,9------14 460,6 15 866,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 197,3 135,3 -- 167,5------135,3 195,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 037,8 7 948,3 -- 8 282,2------7 948,3 10 827,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,0 1,8 -- 27,226,6----1,8 28,4 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 5,0 1,8 -- 27,2------1,8 28,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 991,8 59,8 -- 554,5533,6--0,159,8 593,5 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 22,1 22,0 -- 44,3------22,0 44,6

Elvonások és befizetések 43,5 -- -- 15,0-------- 15,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 89,5 -- -- 83,8-------- 86,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 836,7 37,8 -- 411,4------37,8 447,2

2 Felhalmozási költségvetés 3 473,5 2 082,7 6 152,8 3 581,210 670,5--253,88 235,5 19 159,8 -- --

 / 6 Beruházások 1 840,9 337,9 6 152,8 1 801,810 542,9--213,86 490,7 17 247,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 595,4 31,1 -- 50,8------31,1 279,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 49,0 -- -- 763,3-------- 824,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 324,8 64,9 -- 95,7------64,9 11 869,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 481,1 170,1 -- 655,4------170,1 782,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 390,6 71,8 -- 236,6------71,8 3 491,3

 / 7 Felújítások 588,8 1 500,0 -- 1 175,2-291,7--40,01 500,0 1 248,3 -- --

Ingatlanok felújítása 513,7 1 181,1 -- 1 124,9------1 181,1 1 192,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 8,9-------- 10,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75,1 318,9 -- 41,4------318,9 46,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 043,8 244,8 -- 604,2419,3----244,8 664,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 721,3 -- -- 436,6-------- 436,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

284,5 244,8 -- 131,6------244,8 191,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 38,0 -- -- 36,0-------- 36,0

BEVÉTELEK 5 455,2 2 951,1 -- 5 090,61 358,3486,6294,62 951,1 5 090,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 267,3 -- -- 358,2358,2------ 358,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 267,3 -- -- 358,2-------- 358,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 313,1 -- -- 686,2686,2------ 686,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

313,1 -- -- 686,2-------- 686,2

3 Közhatalmi bevételek 84,6 92,7 -- 98,8--6,1--92,7 98,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 84,6 92,7 -- 98,8------92,7 98,8

4 Működési bevételek 3 161,3 2 613,5 -- 3 384,6--476,5294,62 613,5 3 384,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 460,1 458,0 -- 729,3------458,0 729,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 319,4 319,8 -- 525,2------319,8 525,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 36,9 32,6 -- 38,6------32,6 38,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 19,0 62,3 -- 97,8------62,3 97,8

 / 8 Kamatbevételek 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,2 2,0 -- 6,0------2,0 6,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 2 323,6 1 738,7 -- 1 987,6------1 738,7 1 987,6

5 Felhalmozási bevételek 7,7 0,1 -- 4,1--4,0--0,1 4,1

 / 2 Ingatlanok értékesítése 2,4 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5,3 0,1 -- 3,8------0,1 3,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 335,3 -- -- 309,5309,5------ 309,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 335,3 -- -- 309,5-------- 309,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 285,9 244,8 -- 249,24,4----244,8 249,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

277,6 244,8 -- 249,2------244,8 249,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 103,9 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 14 103,9 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 14 103,9 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0

Maradvány igénybevétele 14 103,9 -- -- 16 371,016 371,0------ 16 371,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 103,9 -- -- 16 371,0-------- 16 371,0

TÁMOGATÁSOK 154 671,1 124 408,4 6 152,8 182 203,6---86,751 729,1130 561,2 182 203,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 154 671,1 124 408,4 6 152,8 182 203,6---86,751 729,1130 561,2 182 203,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 154 671,1 124 408,4 6 152,8 182 203,6---86,751 729,1130 561,2 182 203,6

Központi, irányító szervi támogatás 154 671,1 124 408,4 6 152,8 182 203,6---86,751 729,1130 561,2 182 203,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 19 827,0 20 79 5,0 -- 20 069,0-1 122,0--1 647,020 795,0 21 320,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16 371,0 -- -- -- -- -- -- -- 30 458,5

Bűnügyi Főigazgatóság ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 11 267,1 8 212,0 -- -------8 212,08 212,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 10 831,6 8 051,9 -- -------8 051,98 051,9 -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 6 764,6 5 269,6 -- -------5 269,65 269,6 -- -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 716,3 5 219,9 -- --------5 219,9 --

Külső személyi juttatások 48,3 49,7 -- --------49,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 832,4 1 386,3 -- -------1 386,31 386,3 -- -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 607,6 1 396,0 -- -------1 396,01 396,0 -- -- --

Készletbeszerzés 143,2 132,3 -- --------132,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 81,5 65,5 -- --------65,5 --

Szolgáltatási kiadások 793,1 705,2 -- --------705,2 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 13,1 14,7 -- --------14,7 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 576,7 478,3 -- --------478,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 627,0 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 627,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 435,5 160,1 -- -------160,1160,1 -- -- --

 / 6 Beruházások 253,9 150,1 -- -------150,1150,1 -- -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 23,5 9,7 -- --------9,7 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése 15,0 9,8 -- --------9,8 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 61,8 34,5 -- --------34,5 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 99,6 64,2 -- --------64,2 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 54,0 31,9 -- --------31,9 --

 / 7 Felújítások 134,8 10,0 -- -------10,010,0 -- -- --

Ingatlanok felújítása 106,1 7,9 -- --------7,9 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28,7 2,1 -- --------2,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 46,8 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 46,8 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 76,9 23,8 -- -------23,823,8 -- -- --

3 Közhatalmi bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,1 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 55,8 23,8 -- -------23,823,8 --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 16,2 14,8 -- --------14,8 --

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,5 2,7 -- --------2,7 --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16,4 1,5 -- --------1,5 --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 18,4 4,8 -- --------4,8 --

5 Felhalmozási bevételek 21,0 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 21,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 966,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 966,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 966,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 966,7 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 966,7 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 10 223,5 8 188,2 -- -------8 188,28 188,2 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 223,5 8 188,2 -- -------8 188,28 188,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 223,5 8 188,2 -- -------8 188,28 188,2 --

Központi, irányító szervi támogatás 10 223,5 8 188,2 -- -------8 188,28 188,2 --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 241,0 1 290, 0 -- -------1 290,01 290,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások )

3

KIADÁSOK 3 395,9 2 491,2 -- -------2 491,22 491,2 -- -- --

1 Működési költségvetés 3 230,8 2 397,5 -- -------2 397,52 397,5 -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 702,4 1 294,0 -- -------1 294,01 294,0 -- -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 588,3 1 201,2 -- --------1 201,2 --

Külső személyi juttatások 114,1 92,8 -- --------92,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

512,3 359,4 -- -------359,4359,4 -- -- --

 / 3 Dologi kiadások 732,2 744,0 -- -------744,0744,0 -- -- --

Készletbeszerzés 137,2 137,4 -- --------137,4 --

Kommunikációs szolgáltatások 15,5 18,0 -- --------18,0 --

Szolgáltatási kiadások 370,1 417,5 -- --------417,5 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,0 1,1 -- --------1,1 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 208,4 170,0 -- --------170,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 283,9 0,1 -- -------0,10,1 -- -- --

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 0,1 -- --------0,1 --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 283,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 165,1 93,7 -- -------93,793,7 -- -- --

 / 6 Beruházások 105,8 63,7 -- -------63,763,7 -- -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,7 -- -- ---------- --

Ingatlanok beszerzése, létesítése 33,5 19,5 -- --------19,5 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,0 7,0 -- --------7,0 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 43,9 23,7 -- --------23,7 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19,7 13,5 -- --------13,5 --

 / 7 Felújítások 49,9 30,0 -- -------30,030,0 -- -- --

Ingatlanok felújítása 42,9 23,6 -- --------23,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,0 6,4 -- --------6,4 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,4 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 289,5 270,8 -- -------270,8270,8 -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 281,9 270,8 -- -------270,8270,8 --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 222,6 219,4 -- --------219,4 --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 51,9 50,9 -- --------50,9 --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 5,7 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,7 0,5 -- --------0,5 --

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 271,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 271,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 271,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 271,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 271,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 2 834,8 2 220,4 -- -------2 220,42 220,4 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 834,8 2 220,4 -- -------2 220,42 220,4 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 834,8 2 220,4 -- -------2 220,42 220,4 --

Központi, irányító szervi támogatás 2 834,8 2 220,4 -- -------2 220,42 220,4 --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 359,0 357,0 -- -------357,0357,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )14

KIADÁSOK -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

Tartalékok -- 1 375,5 -- --------1 375,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 375,5 -- -------1 375,51 375,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVI.  fejezet

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

7 268 5141 320

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 45 3804

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

855 722105

I.  besorolási osztály összesen 33 279 7298 782

II.  besorolási osztály összesen 9 565 6704 287

III.  besorolási osztály összesen 985 824632

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

52 000 83815 130

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

27 6912

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

534 88282

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

2 788 700640

I.  besorolási osztály összesen 8 818 7892 708

II.  besorolási osztály összesen 6 072 9142 578

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 18 242 9766 010

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

752 886529

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 752 886529

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 70 996 70021 669

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

021 031

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 022 639

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0980

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0660

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

021 669

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

02

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 01 535
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVI.  fejezet

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

7 268 5141 286

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 45 3804

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

855 722101

I.  besorolási osztály összesen 33 279 7298 504

II.  besorolási osztály összesen 9 565 6704 169

III.  besorolási osztály összesen 985 824573

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

52 000 83814 637

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

27 6912

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

534 88262

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

2 788 700520

I.  besorolási osztály összesen 8 818 7892 064

II.  besorolási osztály összesen 6 072 9142 362

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 18 242 9765 010

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

752 886422

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 752 886422

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 70 996 70020 069

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

19 457

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 20 969

Üres álláshelyek száma az időszak végén 963

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 653

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

20 069

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 1 512

2 Bűnügyi Főigazgatóság

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

17

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

1

I.  besorolási osztály összesen 167

II.  besorolási osztály összesen 64

III.  besorolási osztály összesen 47

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

296

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

19

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

106
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVI.  fejezet

I.  besorolási osztály összesen 591

II.  besorolási osztály összesen 214

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 930

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

15

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 15

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 241

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 224

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 303

Üres álláshelyek száma az időszak végén 14

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 7

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 241

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

2

3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

17

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

3

I.  besorolási osztály összesen 111

II.  besorolási osztály összesen 54

III.  besorolási osztály összesen 12

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

197

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

1

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

14

I.  besorolási osztály összesen 53

II.  besorolási osztály összesen 2

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 70

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

92

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 92

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 359

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

350

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 367

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

359

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 23
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 
2010. május 29-ei hatállyal jött létre.  
A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet) III. Fejezet 12. alcíme határozza meg. Ezen belül a felelősségi körök 
felsorolását a 109. § tartalmazza.  
 
2016. év során a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatásköre többször módosult, ezen 
belül a felelősségi köröket tartalmazó 109. §-t érintő módosítások értelmében: 

– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján a „turizmusért és 
vendéglátásért”; 

– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 236/2016. 
(VII. 29.) Korm. rendelet) értelmében „a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a 
postaügyért”; 

– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 367/2016. (XI. 29.) Kor. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért való felelősségi köre tekintetében a 
„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért” és a 
„hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért” 

 is a nemzeti fejlesztési miniszter a felelős. 
 
A 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel módosított 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet új, 
109/A §-a értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter  

a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontja, 3. § (2a) 
bekezdése, 29. § (3a) bekezdése, valamint 71. § (3) és (4) bekezdése, 

b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter részére megállapított feladat- és 
hatáskörök, valamint 

c) a 124/D. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörök 
tekintetében a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős tagja. 
 
Az intézményi struktúrában is jelentős változások következtek be, a központi hivatalok és a 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rendelkezései szerint: 
év közben 

a) a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba 
történő beolvadással - megszűnt; 

b) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet jogutódlással - a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe történő beolvadással - megszűnt; 

év végén 
c) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 
d) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, és 
e) a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

jogutódlással - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnt. 
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A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormánynak az audiovizuális 
politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, az állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus 
hírközlésért, az energiapolitikáért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért 
és ellenőrzéséért, a fogyasztóvédelemért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és 
szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért, a 
területfejlesztésért, az űrkutatásért, a víziközmű-szolgáltatásért, a turizmusért és a 
vendéglátásért felelős tagja.  
 
Az NFM fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi 
költségvetés által – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján – az intézményekre és fejezeti kezelésű 
előirányzatokra biztosított költségvetési kiadási előirányzat (figyelembe véve a 
feladatváltozást is) 615.296,2 millió forint, melyből a támogatás 530.886,6 millió forint volt. 
A támogatás összegének évközi változásait az alábbi táblázat részletezi:  
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22 108,4 508 778,2 530 886,6 
Módosítások jogcímenként *     0,0 

Országgyűlés hatáskörben 0,0 97 807,7 97 807,7 
2016. évi LXXVI. Törvény a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról 

  97 807,7 97 807,7 

2016. évi törvényi módosított előirányzat 22 108,4 606 585,9 628 694,3 

Kormány hatáskörben 1 090,4 -4 605,9 -3 515,5 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. PM rendelet értelmében 
(prémiumévesek foglalkoztatása) 

7,6   7,6 

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján, XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja alcím terhére (a költségvetési szerveknél és 
az egyházi jogi személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

-2,8   -2,8 

1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 4. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak 
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében történő 
felhasználása céljából 16 383 027 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítása került elrendelésre a Kvtv. 1. melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. 
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím 
terhére 

58,7   58,7 

Központi költségvetés céltartalékából 63,5 0,0 63,5 

 

2388



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

1036/2016. (II. 9.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról (Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja működési támogatása, 2024. évi olimpiai 
pályázatok finanszírozása) 

  3 300,0 3 300,0 

1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, 
továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról (közútfejlesztési feladatok végrehajtása, 
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása) 

  3 713,7 3 713,7 

1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat a nyári kulturális 
fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról (Turisztikai célelőirányzat) 

  561,1 561,1 

1210/2016. (IV. 25. Korm. határozat a turizmussal és a 
vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával 
kapcsolatos intézkedésekről  

70,2     

1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat a 2016. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról (XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételi és kiadásai fejezet terhére  és az NFM Igazgatás 
javára) 

6,0     

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányzatok 
módosításáról (Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása, Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása) 

  5 500,0 5 500,0 

1361/2016. Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról (2024. évi Olimpiai Pályázat 
finanszírozása) 

  2 500,0 2 500,0 

1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az 
ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról (XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetből a NFM Igazgatás javára) 

45,8     

1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról (Tengelysúlymérő-rendszer és 
kapcsolódó beruházások) 

  2 200,0 2 200,0 

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti 
átcsoportosításról (Egyedi sportlétesítmény fejlesztések 
támogatása) 

  100,0 100,0 
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Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 
módosításáról (Légiszállítási szolgáltatások) 

  250,0 250,0 

1580/2016. (X. 24.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról (Turisztikai célelőirányzat)  

  1 905,0 1 905,0 

1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról (Közútfejlesztési feladatok végrehajtása) 

  40,1 40,1 

1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési 
maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
Korm. határozatok módosításáról (Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása) 

  42,3 42,3 

1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozat a Budapest környéki 
elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről (A budapesti 
elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére)  

  4 035,0 4 035,0 

1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról (2017. évi 
FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása) 

  7 200,3 7 200,3 

Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 122,0 31 347,5 31 469,5 

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról (Hazai fejlesztési programok 
célelőirányzat)  

  187,5 187,5 

1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról (NFM Igazgatás, 
2024. Olimpiai pályázat finanszírozása)  

325,0 3 000,0 3 325,0 

1302/2017. (VI. 13.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
(Hungaroring Sport Zrt támogatása, Nemzeti Vágra 
rendezvény megvalósítása, 2024. évi Olimpiai Pályázat 
finanszírozása, Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fejlesztéseinek támogatása) 

  3 344,5 3 344,5 
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1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról (Egyedi sportlétesítmény 
fejlesztések támogatása) 

  100,0 100,0 

1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a székesfehérvári 
stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a 
székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és 
Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges 
intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat 
módosításáról (Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének 
támogatása) 

  3 300,0 3 300,0 

1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról (Kerékpáros létesítmények 
működtetése és fejlesztése) 

  1 000,0 1 000,0 

1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
egyes Korm. határozatok módosításáról (NFM Igazgatás 
részére) 
    

620,0   620,0 

1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat az újfehértói 
sportcentrum kialakításáról (Fejezeten belüli átcsoportosítás 
NFM Ig. részére, Egyedi sportlétesítmény fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatról) 

2,2 -2,2   

1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat egyes városi 
infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati 
intézkedésekről (Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzatról XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára) 

  -1 705,2 -1 705,2 

1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat az egyes városi 
infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra 
kerülő kompkikötő létesítéséhez szükséges források 
biztosításáról (Egyes városi infrastruktúra elemek megújítása 
fejezeti kezelésű előirányzatról XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára) 

  -400,0 -400,0 

1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozat az országos 
szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról és az 
ehhez szükséges források biztosításáról (Turisztikai 
célelőirányzatról XIV Belügyminisztérium részére) 

  -60,0 -60,0 

1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat az Agrármarketing 
Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról, valamint a közösségi 
agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő 
átadásához szükséges kormányzati feladatokról (Turisztikai 
célelőirányzat javára) 

  262,6 262,6 
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1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti 
átcsoportosításról (Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetből) 

  50,0 50,0 

1588/2016. (X. 27.) Korm. határozat a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról (NFM Igazgatásból IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet javára, valamint a XLIII. 
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet terhére és a Balatonfüredi parkoló fejlesztése fejezeti 
kezelésű előirányzat javára) 

-38,0 738,0 700,0 

1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési 
maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
Korm. határozatok módosításáról (LXII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezetből a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat) 

  2 000,0 2 000,0 

1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat a Magyar Export-Import 
Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról (Kiemelt közúti fejezeti 
kezelésű előirányzatról a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére) 

  -28 492,4 -28 492,4 

1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat a Miniszterelnökség 
fejezeten belüli közfeladat ellátásához kapcsolódó előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és 
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításról (XI. Miniszterelnökség 
fejezetből a Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

  600,0 600,0 

1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Modern Városok 
Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról 
(XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet terhére Vasúthálózat fejlesztése, 
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása és a Modern Városok 
Program Sportcélú Beruházásai fejezeti kezelésű előirányzat 
javára) 

  414,0 414,0 

1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a Budapest I. kerület, 
Úri utca 45. szám alatti ingatlan állami rézére történő 
megvásárlásáról (Fejezeti stabilitási tartalékból a XLIII. Az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
javára) 

  -989,1 -989,1 

1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat az egyes fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról (XX. Emberi 
Erőforrások Minisztérium részére NFM fejezeti kezelésű 
előirányzatokról) 

256,7 -27 553,1 -27 296,4 
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1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításáról (NFM Igazgatástól) 

-240,0     

1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő átcsoportosításokról (XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetből XVII. 
NFM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai javára) 

15,0 4 235,0 4 250,0 

1726/2016. (XII.10.) Korm. határozat alapján a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási 
tartalék előirányzatok felhasználásáról 

3,6 -3,6   

1282/206. (V. 17.) Korm. határozatok alapján a XI. 
Miniszterelnökség fejezettől átcsoportosítás Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 

27,0     

Egyéb nem nyilvános Korm. döntések -66,6 4 020,6 3 954,0 

Egyéb kormány hatáskörű módosítás 904,9 -35 953,4 -35 048,5 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 6 452,1 -6 310,9 141,2 

Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás  6 452,1 -6 310,9 141,2 

Összes nem törvényi módosítás 7 542,5 -10 916,8 -3 374,3 

2016 évi módosított előirányzat 29 650,9 595 669,1 625 320,0 

 
 
INTÉZMÉNYEK 
 
2016. december 31. nappal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) 
felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben 
történt megszűnéseket külön jelölve): 
 

− Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: NFM igazgatása); 
− Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) – 

megszűnt 2016. augusztus 31-én; 
− Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH); 
− Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH); 
− Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) – megszűnt 2016. december 31-

én; 
− Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) – megszűnt 2016. augusztus 

31-én; 
− Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) – megszűnt 

2016. december 31-én; 
− Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI); 
− Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ); 
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− Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) – megszűnt 2016. 
december 31-én; 

− Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK). 
 
Összességében elmondható, hogy az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 
2016. évben a jogszabályokban és saját Alapító Okiratukban felsorolt feladatokat 
megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.  
 

millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
 

103 263,4 75 257,0 75 257,0 157 216,4 108 473,2 105,0% 69,0% 

ebből: személyi 
juttatás 

18 067,9 17 825,8 17 825,8 25 266,6 17 300,1 95,8% 68,5% 

Bevétel 
 

82 159,5 53 148,6 53 148,6 96 901,4 95 771,7 116,6% 98,8% 

Támogatás 
 

27 355,3 22 108,4 22 108,4 29 650,9 29 650,9 108,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

24 412,7 - 0,0 30 664,1 30 664,1 125,6% 100,0% 

Létszám (fő)  
 

3 084** 3 416* 0 0 2 956** 95,8% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
Az NFM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2016. évi – a jogszabályok 
által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (Kvtv.) alapján 
biztosított – kiadási előirányzata 75.257,0 millió forint volt, melynek forrása 70,6%-ban 
bevétel és 29,4%-ban támogatás. A 2016. évi eredeti és teljesített előirányzatok mind 
főösszegében, mind pedig összetételében eltérnek a 2015. évi adatoktól. A 2015. évi kiadási 
teljesítéshez képest a 2016. évi teljesítés 5,0%-kal volt magasabb.  
 
A módosított 2016. évi bevételi előirányzat 98,8%-ban, a támogatási előirányzat 100%-ban 
teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 69,0%-ban. A 2016. évben nem teljesült kiadási 
előirányzat a 2016. évi maradvány részét képezi.  
 
A Kvtv. szerinti 2016. évi eredeti kiadási előirányzat (75.257,0 millió forint) év közben 
összességében 81.959,4 millió forinttal növekedett (Kormány hatáskörben 990,2 millió 
forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 6.958,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 
74.010,6 millió forinttal). A 2016. évi 53.148,6 millió forint összegű eredeti bevételi 
előirányzat összesen 74.416,9 millió forinttal növekedett (Kormány hatáskörben 100,2 millió 
forinttal csökkent, felügyeleti szervi hatáskörben 506,5 millió forinttal, intézményi 
hatáskörben pedig 74.010,6 millió forinttal növekedett). Emellett a 22.108,4 millió forint 
összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 7.542,5 millió forinttal növekedett év közben 
(Kormány hatáskörben 1.090,4 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 6.452,1 millió 
forinttal). A 2016. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatás előirányzatok és a 
létszám év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat mutatja be: 
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millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 75 257,0 53 148,6 22 108,4 17 825,8 3 416 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 990,2 - 100,2 1 090,4 311,7 - 
Fejezetek közötti átadás az 1301/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet 33. Országvédelmi Alap cím terhére a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma igazgatása 
cím javára 

325,0 - 325,0 263,6 - 

Fejezetek közötti átcsoportosítás az 1588/2016. 
(X.27.) Korm. határozat alapján XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 23. Vasmegyer Község 
feladatainak támogatása cím javára 

- 38,0 - - 38,0 - - 

Fejezetek közötti átadás a 1414/2016. (VII.29.) 
Korm. határozat alapján XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások 
alcím, 8. Nemzeti Lovarda fejlesztésével 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére a 
Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, 1. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériuma igazgatása cím javára  

45,8 - 45,8 32,3 - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/16509-3/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása 2016. I. negyedév)  

1,0 - 1,0 0,8 - 

Fejezetek közötti átadás az 1210/2016. (IV.25.) 
Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági 
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. 
melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium igazgatása cím javára 

70,2 - 70,2 52,8 - 

Fejezetek közötti átadás az 1223/2016. (V.2.) 
Korm. határozat alapján, XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára 
(honvédelmi célú gyakorlatok) 

6,0 - 6,0 - - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/24685-16/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

3,3 - 3,3 2,6 - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/33792-15/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

2,2 - 2,2 1,7 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/39975-6/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

1,1 - 1,1 0,9 - 

1072/2016.(II.25. Korm. határozat alapján a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 
cím javára - az újfehértói sportcentrum 
kialakítására 

2,2 - 2,2 - - 

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

- 2,8 - - 2,8 - 2,2 - 

1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

58,7 - 58,7 46,2 - 

Fejezetek közötti átadás a 1823/2016.(XII.22.) 
Korm. határozat alapján, XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím terhére, az NFM igazgatása javára 

15,0 - 15,0 - - 

1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
közötti előirányzat-átcsoportosítás, az NFM 
igazgatása terhére 

- 240,0 - - 240,0 - - 

1787/2016. (XII.17.) Korm. határozat alapján az 
egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás, az NFM igazgatása javára 

256,7 - 256,7 - - 

1726/2016. (XII.10.) Korm. határozat alapján a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítása, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzatok felhasználása, az NFM igazgatása 
javára 

3,6 - 3,6 - - 

Fejezetek közötti átadás az 1771/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 
terhére, a KIFÜ javára 

620,0 - 620,0 2,2 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a 
2016/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján - a 
MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása, valamint az egyes 
kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési 
feladataival összefüggő kormányzati feladatok 
változása, az NFM igazgatása javára 

3,1 - 3,1 2,4 - 

 

2396



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás az 
1282/2016. (V I.7.) Korm. határozat alapján a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcím, 1. 
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport terhére, a KIFÜ javára 

27,0 - 27,0 - - 

Fejezetek közötti átadás a 2018/2015. (XII.29.) 
Korm. határozat alapján XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium V. Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal terhére 

-100,2 -100,2 - -60,4 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a 
2016/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján - a 
MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása, valamint az egyes 
kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési 
feladataival összefüggő kormányzati feladatok 
változása, az NSK terhére 

- 69,7 - - 69,7 - 31,2 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 6 958,6 506,5 6 452,1 718,9 34 

Fejezeten belüli átadások - 4 417,1 - 771,5 - 3 645,6 - 1 007,9 - 1,0 

Fejezeten belüli átvételek 10 305,4 331,8 9 973,6 1 052,7 - 

Fejezetek közötti átvételek 124,1 - 124,1 71,7 35,0 

Többletbevétel 5 724,2 5 724,2 - 923,8 - 

Bevételi elmaradás - 4 778 - 4 778 - - 321,4 - 

IV. Intézményi hatáskörben 74 010,6 74 010,6 - 6 410,2 - 

2015. évi maradvány igénybevétele  30 664,1   30 664,1     -        1 082,7     -       

Előirányzat átcsoportosítás  -        -        -        1 119,3     -       

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

 34 549,7     34 549,7 
     

 -        3 259,8     -       

Egyéb többletbevétel, pénzeszköz átvétel  8 284,0     8 284,0     -        849,3      -       

Lakáskölcsön  125,7      125,7      -        -        -       

Átvett működési célú támogatás  39,6      39,6      -        -        -       

Záró beszámoló előirányzat rendezése  347,5      347,5     -        99,1      -       

2016. évi módosított előirányzat 157 216,4 127 565,5 29 650,9 25 266,6 2 956 
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01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 764410 
Honlap címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
 

14 753,2 19 130,8 19 130,8 27 783,5 12 658,5 85,8% 45,6% 

ebből: személyi 
juttatás 

7 210,3 7 351,2 7 351,2 11 582,6 6 432,4 89,2% 55,5% 

Bevétel 
 

10 243,5 12 235,5 12 235,5 16 889,1 16 540,7 161,5% 97,9% 

Támogatás 
 

6 706,7 6 895,3 6 895,3 7 519,9 7 519,9 112,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

1 177,5 – 0,0 3 374,5 3 374,5 286,6% 100,0% 

Létszám (fő)  
 

1 019** 1 219*   912** 89,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 19 130,8 12 235,5 6 895,3 7 351,2 1 219 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 459,7 - 459,7 359,1 - 
Fejezetek közötti átadás az 1301/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet 33. Országvédelmi Alap cím terhére a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma igazgatása 
cím javára 

325,0  325,0 263,7 - 

Fejezetek közötti átcsoportosítás az 1588/20106. 
(X.27.) Korm. határozat alapján XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 23. Vasmegyer Község 
feladatainak támogatása cím javára 

- 38,0  - 38,0 - - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezetek közötti átadás a 1414/2016. (VII.29.) 
Korm. határozat alapján XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások 
alcím, 8. Nemzeti Lovarda fejlesztésével 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére a 
Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet javára 

45,8  45,8 32,3 - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/16509-3/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása 2016. I negyedév)  

1,0  1,0 0,8 - 

Fejezetek közötti átadás az 1210/2016. (IV.25.) 
Korm. határozat alapján, XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági 
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. 
melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium igazgatása cím javára 

70,2  70,2 52,8 - 

Fejezetek közötti átadás az 1223/2016. (V.2.) 
Korm. határozat alapján, XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára 
(honvédelmi célú gyakorlatok) 

6,0  6,0 - - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/24685-16/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

3,3  3,3 2,6 - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/33792-15/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

2,2  2,2 1,7 - 

Fejezetek közötti átadás a 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet értelmében az NGM/39975-6/2016. 
számú levél alapján (Prémiumévesek 
foglalkoztatása)  

1,1  1,1 0,9 - 

1072/2016.(II.25.) Korm. határozat alapján a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 
cím javára - az újfehértói sportcentrum 
kialakítására 

2,2  2,2 - - 

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

0,4  0,4 0,3 - 

1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

2,1  2,1 1,6 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezetek közötti átadás a 1823/2016.(XII.22.) 
Korm. határozat alapján, XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára 

15,0  15,0 - - 

1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
közötti előirányzat-átcsoportosítás 

- 240,0  - 240,0 - - 

1787/2016. (XII.17.) Korm. határozat alapján az 
egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról 

256,7  256,7 - - 

1726/2016. (XII.10.) Korm. határozat alapján a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzatok felhasználásáról 

3,6  3,6 - - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a 
2016/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján - a 
MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása, valamint az egyes 
kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési 
feladataival összefüggő kormányzati feladatok 
változása 

3,1 - 3,1 2,4  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 4 427,9 - 4 592,8 164,9 - 371,1 35 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

136,7 136,7 - 4,5 - 

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 
(KBSZ-NFM Igazgatása) 

150,8  150,8 74,9  

Fejezetek közötti átadás - KEF részére 
(illetménykiegészítés) 

- 11,2 - - 11,2 - 0,4 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Energiafelhasználási 
hatékonyság javítása) 

- 2,2 - - 2,2 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Megyei (főv.) kereskedelmi 
és iparkamarák mell. műk. békéltető testület 
támogatása) 

- 20,0 - - 20,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Űrtevékenységgel 
kapcsolatos feladatok) 

- 3,4 - - 3,4 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Infokommunikációs szolg. - 
konszolidáció) 

- 139,2 - - 139,2 - 16,0 - 

Fejezeten belüli átadás (NKH részére átadás) - 325,0 - - 325,0 - 263,5 - 

Fejezeten belüli átadás (NSK-tól) 42,0 - 42,0 33,0 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Épületenergetikával és 
energiahat. összefüggő feladatok ellátása) 

- 168,8 - - 168,8 - 14,0 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Állami többletfeladatok 
KHEM) 

- 710,4 - - 710,4 - - 
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Létszám 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Magán és egyéb jogi 
személyek kártérítése KHEM) 

- 83,7 - - 83,7 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Nemzetközi tagdíjak KHEM) 

- 120,0 - - 120,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Egyéb sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása) 

322,4 - 322,4 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Debreceni Regionális 
repülőtér műk. támogatása) 

- 105,0 - - 105,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Közlekedés fejlesztése) 

305,1 - 305,1 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Közúthálózat fenntartás és 
működtetés) 

984,7 - 984,7 70,0 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása) 

- 1,7 - - 1,7 - - 

Fejezeten belüli átadás KIFÜ-nek (KIBER 
rendszer kialakítása) 

- 55,0 - - 55,0 - - 

Fejezetek közötti előirányzat-átadás 
GF/JSZF/782/2/2016. Miniszterelnökség -
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - MFB Zrt. 
Működésének támogatása  

68,0 - 68,0 - 35,0 

Fejezetek közötti előirányzat-átadás 
Miniszterelnökség - Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium   

76,8 - 76,8 60,5 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Nemzeti Stadionfejlesztési 
Program) 

28,6 - 28,6 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Turisztikai célelőirányzat) 

- 46,4 - - 46,4 - - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(NFM-NGM, NGM-41787/2016.) 

- 37,1 - - 37,1 - 0,7 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(NFM-NGM) 

12,6 - 12,6 9,9 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(NFM – Országos Bírósági Hivatal 

3,0 - 3,0 2,4 - 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
bevételi elmaradás 

- 4 289,8 - 4 289,8 - - 21,4 - 

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 
átcsoportosítás (CEF forrás elmaradás) 

- 116,7 - 116,7 - - 84,8 - 

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 
átcsoportosítás 

- 323,0 - 323,0 - - 225,5 - 

IV. Intézményi hatáskörben 12 620,9 12 620,9 - 4 243,4 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 3 374,5 3 374,5 - 460,6 - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - 2 655,8 - 

Beolvadó intézményekkel kapcsolatos 
jóváhagyások 

8 064,6 8 064,6 - 671,0 - 

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

- - - - - 

EGT HU02, HU03 projektek 143,5 143,5 - 76,2 - 
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LIFE Capacity Building 26,5 26,5 - 18,8 - 

KEHOP-5.4.2-15-2016-00001 55,0 55,0 - 20,3 - 

GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016, GINOP-3.3.1-
16-2016 

26,0 26,0 - 20,5 - 

2014-2015.évi EU-s programok  451,6 451,6 - 127,5 - 

1798/2016.(XII.19.) Korm. határozat 45,3 45,3 - - - 

1621/2016.(XI.11.) Korm. határozat 35,3 35,3 - 14,4 - 

39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
alcím, 39. Sopron labdarúgó sportlétesítmény 
fejlesztése jogcímcsoport 

0,5 0,5 - - - 

Nemzeti Sportfejlesztési Programok tartalékkeret 142,0 142,0 - - - 

Tranzakciós illeték 5,2 5,2 - - - 

NFM - Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozás Hivatal megállapodás 

2,0 2,0 - - - 

HungaroControl Zrt. 212,2 212,2 - 178,3 - 

Lakáskölcsön 36,7 36,7 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 27 783,5 20 263,6 7 519,9 11 582,6 912 

 
Az NFM feladatkörét a 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl az NFM Alapító Okirata, 
valamint az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek 
keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok 
megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása. 
 
2012. évtől az NFM igazgatása költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv 
költségvetése két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az NFM igazgatása 
működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az NFM szervezeti és működési 
költségvetését (a továbbiakban: Szervezeti és Működési költségvetés) és az NFM közfeladatai 
ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az NFM igazgatása költségvetésében 
megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az 
előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás, két 
államháztartási egyedi azonosító számon, és két előirányzat-felhasználási keretszámlán 
történik, melynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül. 
 
2016. évben jelentkező új feladatok ismertetése 
Átalakult a postaügy és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások területe, 2016. július 30-tól a 
nemzeti fejlesztési miniszter felelős a kormányzati tevékenység összehangolásáért a 
vagyonpolitikában, ideértve a postaügyet és a Magyar Fejlesztési Bankot is. 
A Kormány megszüntette a Miniszterelnökségen a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és 
postaügyekért felelős államtitkári tisztséget. A megszüntetett államtitkári tisztséghez tartozó 
feladatok teljes körű ellátására kormánybiztost neveztek ki, akinek a munkáját segítő 
munkaszervezetet, valamint az ott dolgozó kormánytisztviselőket, munkavállalókat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz rendelte.  
A KBSZ a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján 2016. 
szeptember 1-től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter által vezetett 
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minisztériumba, mely az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az 
egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok 
tekintetében a megszűnt intézmény jogutódja. Az NFM szervezetén belül a KBSZ 
Főosztályként látja el feladatait. A KBSZ ellátja a jogszabályban meghatározott 
légiközlekedési, vasúti, vízi közlekedési balesetek, események független szakmai 
kivizsgálását, a vizsgálatok alapján jelentéseket készít, bírságot szab ki, ajánlásokat tesz a 
megelőzés, a hasonló események elkerülése érdekében. 
 
A 2016. december 31-i fordulónappal megszűnt NKH, KKK, NFH záró pénzeszközei a 
jogutód NFM igazgatása részére december utolsó napjaiban átutalásra kerültek. Ez a bevétel 
előirányzatosításra került, amely jelentős mértékben megemelte a bevételek és kiadások 
előirányzatait. Mivel a 2016. évben ezekből a forrásokból kifizetésekre alig került sor, a 
megemelt módosított előirányzatokból a pénzügyi teljesítések aránya alacsony mértéket 
mutat. Az NFM igazgatása átvette a megszűnt intézmények kötelezettségvállalásait, amelyek 
kifizetésre nem kerültek már 2016. évben ezért a kötelezettségvállalással terhelt 
maradványának összegét emelte meg 
  
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NFM igazgatása 2016. évi kiadási előirányzatát 19.130,8 millió forintban 
határozta meg. A 2016. évi tervezett bevételek (12.235,5 millió forint) és támogatás (6.895,3 
millió forint) biztosították az NFM igazgatása feladatellátását, illetve működését, a 
foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti 
és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások alakulása 
A Kvtv.-ben az NFM igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 19.130,8 
millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 8.652,7 millió forinttal 
növekedett. A módosított előirányzat (27.783,5 millió forint) terhére a 2016. évben 12.658,5 
millió forint kiadásteljesítés történt, amely 45,6%-os felhasználási szintnek felel meg. 
 
A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 459,7 millió forintos növekedést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 
változásai 4.427,9 millió forintos csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott 
változásai összességében 12.620,9 millió forintos növekedést eredményeztek. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben:  
= az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 
325,0 millió forinttal nőtt, a közúti árufuvarozók és a személyszállítási 
tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozása 
érdekében, 

= a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1588/20106. 
(X. 27.) Korm. határozat alapján Vasmegyer Község feladatainak támogatása 
cím javára 38,0 millió forinttal csökkent, 
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= a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos 
egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján 
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére 
45,8 millió forinttal nőtt, 

= a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 
7,6 millió forinttal nőtt, 

= a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat 
alapján, 70,2 millió forinttal nőtt, 

= a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján honvédelmi célú gyakorlatok céljából 6,0 millió forinttal nőtt, 

= az újfehértói sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. 
határozat alapján 2,2 millió forinttal nőtt, 

= a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. 
(V. 2.) Korm. határozat alapján 2,1 millió forinttal nőtt, 

= a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 0,4 
millió forinttal nőtt, 

= a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő átcsoportosításokról szóló 1823/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján 15,0 millió forinttal nőtt, 

= a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 240,0 
millió forinttal csökkent, 

= az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 
17.) Korm. határozat 256,7 millió forinttal nőtt, 

= a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzatok felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 
alapján 3,6 millió forinttal nőtt, 

= a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, 
valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival 
összefüggő kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján 3,1 millió forinttal nőtt. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 136,7 millió 

forint összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átadás-átvétel keretében összesen 386,9 millió forinttal 

csökkent, 
= projektbevételi elmaradás miatt 4.289,8 millió forinttal csökkent, 
= Miniszterelnökségtől történt előirányzat átvétel összesen támogatására 144,8 

millió forint összegben, 
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= fejezetek közötti megállapodások keretében a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak (NGM) átadott előirányzat összesen 35,7 millió forinttal 
csökkent, 

= az Országos Bírósági Hivataltól történt előirányzat átvétel miatt 3,0 millió 
forinttal nőtt, 

− Intézményi hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat maradvány felhasználásával 3.374,5 millió forint 

összegben, 
= beolvadó intézmények miatt 8.064,6 millió forinttal, 
= az NFM Lakásépítés és vásárlás munkáltató támogatása bankszámlára befolyt 

36,7 millió forint összegben, 
= Sportlétesítmények fejlesztése miatt 142,5 millió forint összegben, 
= HungaroControl Zrt.-től megállapodás alapján fizetett bevételével 212,2 millió 

forint összegben, 
= a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal kötött megállapodás 

alapján 2,0 millió forint összegben, 
= a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: MÁK) fizetendő kincstári díjak 

fedezetéből 5,2 millió forint összegben,  
= EGT HU02, HU03 projektekből 143,5 millió forinttal, 
= LIFE Capacity Building projektből 26,5 millió forinttal, 
= KEHOP-5.4.2-15-2016-00001. projektből 55,0 millió forinttal, 
= GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016. és GINOP-3.3.1-16-2016. projektekből 26,0 

millió forinttal, 
= 2014-2015. évi EU-s programokból 451,6 millió forinttal, 
= a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok 

felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1798/2016. 
(XII. 19.) Korm. határozat alapján 45,3 millió forinttal, 

= a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 35,3 millió forinttal nőtt. 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
4.231,4 millió forinttal, 11.582,6 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek 
indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 55,5%-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az NFM igazgatása 
2016. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
Az NFM igazgatása 2016. évi tervezett létszáma 1219 fő, az átlagos statisztikai állományi 
létszáma 912 fő volt. A létszám a következő főbb indokok alapján változott: költségvetési 
megállapodás alapján az NSK-tól 9 fő átvétele, a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
állami feladatokkal 17 fő, a közúti árufuvarozók és személyszállítók ellenőrzéséhez 
kapcsolatos intézkedésekről alapján 130 fő, a megszűnt KBSZ beolvadásával 51 státusz került 
a minisztériumba.  A létszám növekedése mellett nagyon jelentős csökkenést eredményezett a 
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magas fluktuáció, valamint az üres álláshelyek betöltésére a szakemberek pótlása is 
nehézséget jelentett. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások 9.634,0 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
316,9 millió forinttal csökkent, a már fent ismertetett Kormánydöntések eredményeképpen.  
A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 13,3 
millió forinttal növelték, a felügyeleti szervi módosítások összesen 3.970,0 millió forinttal 
csökkentették, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások pedig 
összesen 3.639,8 millió forinttal növelték az előirányzatot. 
A dologi kiadások a 2016. évben a megszűnt intézmények miatt megemelt módosított 
előirányzat 27,0%-ában teljesültek. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az NFM igazgatása 2016. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került 
tervezésre. 
Az egyéb működési célú kiadások 2016. évi előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben került 
módosításra 0,7 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig átcsoportosításokkal 
összesen 1.473,5 millió forint összegben. 
Az egyéb működési célú kiadások 2016. évben a módosított előirányzat 89,9 %-ában 
teljesültek. 
 
Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadások jogcímen a 2016. évben 161,0 millió forint eredeti előirányzat került 
tervezésre. A megszűnt intézmények miatt megemelt módosított előirányzat 1.999,8 millió 
forintra növekedett, amely 33,1%-ban teljesült. 
 
Bevételek alakulása 
Az NFM igazgatása 2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 12.235,5 millió 
forint volt, mely december 31-ig 4.653,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 
összege 16.889,1 millió forint, a tényleges teljesítése 16.540,7 millió forint volt.  
 
A 2016. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2015. évi többletbevétel 
összegével került módosításra összesen 136,7 millió forint összegben. Az NFM igazgatása 
2016. évi Szervezeti és Működési költségvetésének elkészítésekor a KÖFOP-3.2.3-16-2016-
0001. azonosító számú projekttel kapcsolatban 10.914,9 millió forint került megtervezésre. 
Ezzel szemben a Miniszterelnökség iránymutatását, valamint a 2016. évi fejlesztéspolitikai 
munkatervről szóló 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat előírásait figyelembe véve, a 
bevételekből 2016. évben a fenti azonosító számú projekttel kapcsolatban 6.662,1 millió 
forint fog teljesülni, amely tartalmazza a 2017. évi szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítások teljes összegét is, emiatt bevételi elmaradás keletkezett 4.252,8 
millió forint összegben.  
Fejezeti hatáskörben ezen kívül átcsoportosítások miatt 439,7 millió forinttal csökkent a 
bevétel, valamint intézményi hatáskörben a következők szerint: 

− a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 3.374,5 millió forint 
összegben, 

− ezen kívül pedig saját hatáskörben 9.246,4 millió forinttal növekedett. 
 

A 2015. évben keletkezett maradvány 3.374,5 millió forint, ebből a 2015. év előtt keletkezett 
maradvány 48,2 millió forint. A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból 102,5 
millió forint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal 
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kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti tranzakciós illeték 
fedezete; 958,3 millió forint európai uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás és 
2.263,6 millió forint folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek, folyamatban 
lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalások. Ezen felül 0,7 
millió forint az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 
szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján keletkezett maradvány (vizsgaelnöki 
névjegyzék), 1,2 millió forint pedig az elektronikus értékesítési rendszert (EÉR) maradványa 
volt. 
 
Támogatás 
Az NFM igazgatása 2016. évi eredeti költségvetési támogatás előirányzata 6.895,3 millió 
forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 7.519,9 millió forintra növekedett. 
Kormány és fejezeti hatáskörben, a kiadásoknál részletezettek szerint.  
 
Költségvetési maradvány 
A 2016. évben keletkezett maradvány 14.776,6 millió forint, ebből 13.102,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 1.674,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
Az NKH, a KKK és az NFH az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-
től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, 
mely a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok 
tekintetében a megszűnt intézmények jogutódja. Az integráció következtében a 2016. évi 
előirányzat terhére a megszűnt intézmények által aláírt szerződésekből, megrendelésekből 
eredő jogok és kötelezettségek a jogutód szervezetre, az NFM-re szálltak át. Az NFM 
igazgatása kötelezettségvállalással terhelt 2016. évi maradványának jelentős összege a 
megszűnt intézményektől átvett kötelezettségekből ered. 
 
A vagyoni helyzet elemzése 
A 2016. évben jelentős vagyonváltozást a LiveGuide klímavédelmi szoftver, a 2024. évi nyári 
olimpiai játékok megvalósítására vonatkozó tanulmány beszerzése, a megszűnt KBSZ 
vagyontárgyainak átvétele, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Magyar Turisztikai 
Ügynökség átvételéhez kapcsolódó ingatlanok állományba vétele, valamint a NISZ Zrt. 
részére informatikai eszközök vagyonkezelésbe történő átadása jelentett. Az immateriális 
javak értékében 246,3 millió forint állománynövekedést, a tárgyi eszközök értékében 242,3 
millió forint állomány csökkenést eredményeztek a vagyonváltozások.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NFM igazgatása: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 
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03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329387 
Honlap címe: www.niif.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12 600,0 3 113,4 3 113,4 3 209,5 2 877,8 22,8% 89,7% 
ebből: személyi 

juttatás 
1 073,9 445,5 445,5 613,9 554,0 51,6% 90,2% 

Bevétel   10 377,4 913,3 913,3 1 531,6 1 184,1 11,4% 77,3% 

Támogatás   1 787,2 2 200,1 2 200,1 1 643,0 1 643,0 91,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
470,2 – 0,0 34,9 34,9 7,4% 100,0% 

Létszám (fő)    115** 102*   108** 93,9% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 113,4 913,3 2 200,1 445,5 115 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 752,2 - 195,1 - 557,1 - 223,9 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

136,7 136,7 - - - 

Fejezetek közötti előirányzat-átadás - Nemzeti 
Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program (IKF/214/2016-NFM, FM-NFM-NIIFI 
Szerződés szerinti) 

12,0 - 12,0 - - 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (KIFÜ)  - 900,9 - 331,8 - 569,1 - 223,9 - 

IV. Intézményi hatáskörben 848,3 848,3 - 392,3 - 

2015. évi maradvány igénybevétele  34,9      34,9      -        -        -       

Projekthez kapcsolódó működési többletbevétel  421,5      421,5      -        300,6      -       

Záró beszámoló előirányzat rendezése  331,8      331,8      -        91,7      -       

Átvett működési célú támogatás  39,6      39,6      -        -        -       

Lakáskölcsön  20,5      20,5        

2016. évi módosított előirányzat 3 209,5 1 566,5 1 643,0 613,9 108 
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A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. 
rendelet, valamint az Alapító Okirat határozta meg a NIIFI tevékenységi körét, feladatait. A 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Fejlesztési 
Program) biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, 
közgyűjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs 
infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt 
fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs 
szolgáltatások elérését.  
 
A NIIFI a Korm. rendelet alapján a Fejlesztési Program végrehajtására alapított teljes 
jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv volt. A NIIFI fő feladata a Fejlesztési 
Program keretében létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon 
megjelenő alkalmazások fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai 
nemzeti kutatóhálózatokkal konform módon – az alábbiak szerint: 

a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és 
egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs 
infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak 
összehangolt fejlesztése; 

b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati 
kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő 
információs szolgáltatások elérésének biztosítása; 

c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének 
támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban 
megjelölt intézményekben; 

d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar 
részvétel elősegítése; 

e)    a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az internet közötti (belföldi és   
külföldi), az igényeknek megfelelő sávszélességű IP kapcsolat biztosítása. 

 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a NIIFI az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerinti jogutódlással – a KIFÜ-be történő beolvadással –
2016. augusztus 31-vel megszűnt.  
A NIIFI által ellátott feladatokat a megszűnése után az általános jogutódja, a KIFÜ vette át. 
 
Kiadások 
A NIIFI Kvtv. szerinti eredeti kiadási előirányzata 3.113,4 millió forint volt, amely év közben 
3.209,5 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 2.877,8 millió forint volt, ami a 
módosított előirányzat 89,7 %-a. 
 
Személyi juttatások 
2016. évben a tervezett személyi juttatások eredeti előirányzata 445,5 millió forint, a 
módosított előirányzata 613,9 millió forint, a tényleges teljesítés 554,0 millió forint volt. Az 
előirányzatok változását az év folyamán bekövetkezett személyi összetétel változása, valamint 
a szervezet által kezelt projektek személyi kifizetései eredményezték. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 115,0 
millió forint, a módosított előirányzata 166,4 millió forint volt, amely 143,5 millió forintban 
teljesült. 
 
A 2016. évben az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 108 fő volt. 
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Dologi kiadások 
A 2016. évben a dologi kiadások főösszegének költségvetési törvény szerinti eredeti 
előirányzata 2.550,9 millió forint, a módosított előirányzat 1.715,3 millió forint, a teljesített 
kiadás 1.466,4 millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások tervezett összege 0,7 millió forint, a módosított 
előirányzata 716,6 millió forint volt. Az előirányzat terhére a NIIFI záró pénzeszközei 696,8 
millió forint összegben kerültek a jogutód KIFÜ részére átadásra. 
 
Felhalmozási kiadások 
A NIIFI költségvetése beruházási előirányzatot 1,3 millió forint összegben tartalmazott, a 
módosított kiadási előirányzata 17,1 millió forint volt, amely kiadás pénzügyileg teljesítésre 
került.  
 
Bevételek 
A NIIFI működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevételei és a 
költségvetési támogatás biztosította. A költségvetési törvény által jóváhagyott forrás 2.200,1 
millió forint támogatás és 913,3 millió forint intézményi saját bevétel volt.  
 
A tervezett bevételeken felül pénzügyileg teljesült 421,5 millió forint támogatási bevétel 
államháztartáson belülről, amely a feladatainak ellátását biztosította. 
 
Az eredeti működési bevételek előirányzata 913,3 millió forint, módosított előirányzata 
1.047,0 millió forint volt. A bevételek 714,7 millió forint összegben realizálódtak. 
 
A NIIFI 2015. évi 34,9 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében 
felhasználásra került 2016. augusztus 31-ig. 
 
Támogatás 
Az eredeti támogatás előirányzata 2.200,1 millió forint, módosított előirányzata és annak 
teljesítése 1.643,0 millió forint volt. A fel nem használt támogatás a jogutód részére került 
átcsoportosításra, a kiadási előirányzatokkal együtt. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a NIIFI: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
A NIIFI vagyona, követelései, kötelezettségei, fel nem használt előirányzatai a jogutód KIFÜ-
höz került. 
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4. cím Országos Atomenergia Hivatal 
 
Törzsszám: 311706 
Honlap cím: www.oah.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 441,2 4 426,8 4 426,8 6 013,1 4 289,7 124,7% 71,3% 
ebből: személyi 

juttatás 
939,5 1 372,4 1 372,4 1 544,4 1 356,0 144,3% 87,8% 

Bevétel   2 553,2 2 690,9 2 690,9 2 874,1 2 874,1 112,6% 100,0% 

Támogatás   1 649,1 1 735,9 1 735,9 1 735,9 1 735,9 105,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
642,0 – 0,0 1 403,1 1 403,1 218,6% 100,0% 

Létszám (fő)    122** 166*   157** 128,7% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 426,8 2 690,9 1 735,9 1 372,4 166 

Módosítások jogcímenként           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-           

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 171,6 171,6 - - - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

171,6 171,6 - - - 

IV. Intézményi hatáskörben 1 414,7 1 414,7 - 172,0 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 403,1 1 403,1 - 189,6 - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - - 23,7 - 

Működési célú támogatások bevétele 
államháztartáson belülről 

1,1 1,1 - - - 

Működési célú átvett pénzeszköz nemzetközi 
szervezettől 

10,5 10,5 - 6,1 - 

2016. évi módosított előirányzat 6 013,1 4 277,2 1 735,9 1 544,4 157 

 
Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal 
és feladatkörben eljáró szerv.  
 
Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a 
továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris 
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energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő 
feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos 
Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. 
rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg. 
Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással 
kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az 
ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen 
túlmenően az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés 
összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és 
végrehajtásának megszervezése.  Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az 
Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása 
területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos 
együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat.  
 
Kiemelt feladat volt a Fukushimai Atomerőműben 2011. évben bekövetkezett baleset miatt az 
Európai Unió elvárása alapján végrehajtott Célzott Biztonsági Felülvizsgálat során 
elhatározott intézkedések előrehaladásának nyomon követése, az ellenőrzések alapján az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél (MVM PA Zrt.) intézkedések kezdeményezése. 

 
A Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemelési ciklusának bevezetésére irányuló engedélyezési 
eljárás 2016. évben befejeződött, a bevezetéshez szükséges engedély kiadása megtörtént. 

 
Az OAH 2016 év végén kiadta a Paksi Atomerőmű 3. blokk további 20 éves üzemeltetését 
lehetővé tevő engedélyt. 

 
Kormányzati döntés szerint 2016. január 1-től a nukleáris létesítmények és radioaktív 
hulladéktárolók biztonsági övezetén belül nemcsak a nukleáris sajátos építmények esetén kell 
ellátnia az OAH-nak az építészhatósági feladatokat, hanem az általános építésügyi feladatok 
is az OAH-hoz kerültek. 

 
Nagy feladat elé állította az intézményt a sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok 
integrálása az OAH tevékenységébe. A feladatok ellátása magas szakmai színvonalon 
történik, azonban a szükséges erőforrások szervezése további intézkedéseket igényel. 

 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjas programjának keretében az OAH több 
külföldi nukleáris hatósági felügyelőt fogadott 2016. évben. 

Előirányzatok alakulása 
Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 4.426,8 millió 
forintot hagyott jóvá. A 2016. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás 
biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
A Kvtv. 368,8 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az OAH részére, mely teljes 
mértékben teljesült.  
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Kiadások 
Az eredeti kiadások előirányzat 4.426,8 millió forint, a módosított előirányzat 6.013,1 millió 
forint volt, amelyből 4.289,7 millió forint került pénzügyileg teljesítésre. 
 
Személyi juttatások  
Az eredeti személyi juttatás előirányzat 166 fős létszámkeretre 1.372,4 millió forint volt. Az 
eredeti előirányzat csak az intézményi hatáskörben végrehajtott, a 2015. évi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 189,6 millió forint maradvány igénybevételével, 
a nemzetközi szervezetektől átvett 6,1 millió forint működési célú pénzeszköz-átvétellel 
növekedett, emellett pedig csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott 23,7 millió forint 
átcsoportosítás (a szociális hozzájárulási adó előirányzatra történt átcsoportosítás miatt). Az 
így módosított előirányzat összege 1.544,4 millió forint volt, melynek 87,8%-a teljesült. 
 
A törvény szerinti illetmények módosított előirányzata fedezetet nyújtott az átlagosan 157 fő 
foglalkoztatott 1.356,0 millió forint összegű kifizetésére.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 347,4 millió forint került kifizetésre, 
amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind 
az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések 
fedezetét. 
 
A külső személyi juttatások keretében teljesített 7,3 millió forintot részben eseti megbízások, 
részben szakértői díjak jogcímen fizette ki az OAH. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Az eredeti 371,0 millió forintos előirányzat a módosításokat követően 458,4 millió forintra 
változott, a pénzügyi teljesítés 403,0 millió forint volt, mely összeg felhasználásával a 
jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került.  
 
Dologi kiadások 
Az eredeti előirányzat 1.882,5 millió forint volt, amely a módosítások következtében 2.486,0 
millió forintra növekedett. A módosításokból a felügyeleti szervi módosítások összesen 152,8 
millió forinttal (igazgatási szolgáltatási díj, illetve egyéb működési többletbevétel miatt), a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 450,7 millió forinttal 
növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat terhére 1.275,8 millió forint kifizetés 
teljesült, mely többek között az 1996. évi CXVI. törvény által igénybe vehető szakértők 
műszaki megalapozó tevékenységének, a bérleti díjak, kommunikációs szolgáltatások, 
külföldi kiküldetések és a jelentősen megnövekedett képzések költségeit tartalmazza.    
 
A viszonylag magas maradványt az indokolja, hogy az OAH elhelyezése 2016. július végéig 
bizonytalan volt. Vezetői döntés alapján ezért a szolgáltatási költségek visszafogásra kerültek 
annak érdekében, hogy az esetleges ingatlanvásárlás vagy bérlés többletének fedezete 
tartalékként rendelkezésre álljon. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A 2016. évi eredeti előirányzat 658,3 millió forint volt, mely az intézményi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-módosításokkal összesen 515,8 millió forinttal növekedett év közben 
(mely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) 
Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1078/2015. 
(II. 25.) Korm. határozat alapján kapott többletforrás fel nem használt részének befizetési 
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kötelezettsége 448,3 millió forint, valamint a nemzetközi kötelezettségek teljesítésének 
fedezete 67,5 millió forint).  
Az 1.174,1 millió forintos módosított előirányzatból 1.055,0 millió forint teljesült, melyből 
237,9 millió forint az OAH kiadásait jelentős mértékben növelő nemzetközi tagdíjak voltak, 
valamint 817,1 millió forint a befizetési kötelezettségek összege.  
 
Felhalmozási kiadások 
A beruházások eredeti előirányzat 142,6 millió forint volt, melyet az OAH felügyeleti 
hatáskörben 18,8 millió forinttal növelt (közhatalmi többletbevételből 18,7 millió forinttal, 
tárgyi eszköz értékesítés többletbevételéből pedig 0,1 millió forinttal), az intézményi 
hatáskörben végrehajtott módosítások pedig összességében 188,8 millió forint összegben 
növelték az előirányzatot (jóváhagyott előirányzat-maradványból és kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításból). A módosított előirányzat így 350,2 millió forint, a teljesítés 199,9 
millió forint volt, amelynek jelentős része informatikai eszköz-, szoftver-, valamint 
bútorbeszerzés volt. A beszerzési tilalom alá eső 2016. évre tervezett beruházások – a 2016. 
december 29-én történt jóváhagyást követően – 2017. évben valósulnak meg. 
 
Bevételek 
A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.690,9 millió forint volt, 
melyből közhatalmi bevétel 2.687,7 millió forint, működési bevétel 3,2 millió forint. 
A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek 
módosított előirányzata 4.277,2 millió forintra változott, mely 100%-ban teljesült. 
 
A közhatalmi bevételek 2.687,7 millió forintos eredeti előirányzata felügyeleti szervi 
hatáskörben 166,8 millió forinttal nőtt, részben az 1996. CXVI. törvény alapján számított 
felügyeleti díj többlete (14,2 millió forint), részben pedig az igazgatási szolgáltatási díjak 
miatt. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel előirányzat a költségvetésben nem szerepelt, mivel az 
OAH egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 
szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet csak a tervezést követően jelent meg. A II. negyedévtől 
befolyt igazgatási szolgáltatási díjbevétel 152,6 millió forint volt, így a módosított előirányzat 
összességében 2.854,5 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat 100%-ban 
teljesült. 
A működési bevétel módosított előirányzata 7,4 millió forint volt, a 4,2 millió forintos 
növekedést az alkalmazottak térítése, valamint a biztosítók kártérítése eredményezte. 
A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat 
nem volt tervezve. Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1,1 millió forint előirányzat 
módosításra a Miniszterelnökség fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott 
többletbevétel miatt került sor. 
Nemzetközi szervezetektől (elsősorban RESPEC) működési célú pénzeszköz-átvétele eredeti 
előirányzatot nem tartalmazott, a bevételi előirányzat növekedése 10,5 millió forint volt.  
A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 0,6 millió forint, amely tárgyi eszköz 
értékesítésének többletbevétele volt. 
A 4.277,2 millió forint módosított bevételi előirányzat teljes összege pénzforgalmilag 
teljesült, követelésállománnyal az OAH nem rendelkezik. 
Az OAH 2015. évben keletkezett felhasználható költségvetési maradványa 1.403,1 millió 
forint volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.247,6 millió forint, a szabad 
maradvány 155,5 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege a 
keletkezett jogcímeken felhasználásra került. 
Az előző évi maradvány igénybevételeként 1.403,1 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 
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Támogatás 
A központi irányító szervi támogatás 1.735,9 millió forint eredeti előirányzata év közben nem 
változott és a módosított előirányzat 100%-ban teljesült.  
 
Költségvetési maradvány 
Az OAH 2016. évi maradványa 1.723,4 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány 1.388,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 335,4 
millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a személyi juttatások 
kötelezettségei 13,9 millió forint, a járulékfizetési kötelezettségek 8,3 millió forint, a dologi 
kiadások kötelezettségei 336,9 millió forint, a beruházási kiadások kötelezettségei 54,7 millió 
forint, az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozattal biztosított többletforrás fel nem használt 
része pedig 10,5 millió forint, amely 2017 márciusában visszafizetésre került, az 1996. évi 
CXVI. törvény szerinti, kizárólag az OAH működésének fedezetére felhasználható bevételi 
forrásból keletkezett maradvány pedig 963,7 millió forint. 
 
A bevételi forrásból keletkezett viszonylag magas maradvány azzal indokolható, hogy az 
OAH elhelyezésével kapcsolatos (megkétszereződött a létszám) kormányzati szándék a 
székházvásárlást preferálta, amihez anyagi hozzájárulás céljából jelentős összeg tartalékolásra 
került. Az elhúzódó egyeztetések eredményeként végül további három évre történő bérlésről 
született döntés, ami azt eredményezte, hogy a vásárlásra tartalékolt összegre az utolsó 
negyedévben kötelezettségvállalásra már nem volt lehetőség.  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt, 335,4 millió forint összegű maradvány az 
irányítószervi támogatásból az elhúzódó létszámfeltöltés, engedélyezési, szakértési feladatok 
miatt vált kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet az OAH elvonásra felajánlott.  
 
Vagyoni helyzet 
Az OAH hatósági feladatai a 2016. évben újabb feladatokkal bővültek, amely tovább növelte 
a létszámot, az új munkatársak képzési feladatait, valamint nagyobb volumenű beszerzések 
megvalósítását. 

 
Az éves beszámolóban a mérlegfőösszeg 1.912,1 millió forint, az előző évi 1.545,0 millió 
forint főösszeghez képest a növekedés 367,1 millió forint. A befektetett eszközök nettó 
állományában bekövetkezett növekedés 43,0 millió forint, a pénzeszközök növekedése 320,1 
millió forint, a követelések állománya 0,2 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások 
állománya 3,8 millió forinttal nőtt. 

 
A befektetett eszközök bruttó értéke 2016. év végén 907,0 millió forint, az előző évhez képest 
106,0 millió forinttal nőtt. Tovább bővült az informatikai eszközpark, a létszám növekedése 
szükségessé tette új irodabútorok beszerzését az OAH-nál. 
A tárgyévben 2 db személygépkocsi-gazdasági totálkár miatt a 0-ra leírt eszközállományból 
kivezetésre került.  
A 2016. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra, a terv szerinti 
értékcsökkenés záró állománya 748,9 millió forint, ami 63,0 millió forinttal több a nyitó 
állomány értékétől. 
Fentiek alapján az eszközök nettó értéke 115,6 millió forintról 158,6 millió forintra nőtt. 

 
A 0-ra leírt eszközök bruttó értéke még mindig jelentős (673,0 millió forint) annak ellenére, 
hogy az informatikai eszközök állománya részben korszerűsítve lett, az elavult eszközök 
selejtezése és az állományból való kivezetése megtörtént. 
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A pénzeszközök 2016. év végi állománya 1.721,9 millió forint. A jelentős összeg az év 
közben elrendelt tartalékolás, valamint az elhúzódó létszámfeltöltés és szakértői feladatok 
eredménye. 

 
A követelések állománya 2016. év végén 1,54 millió forint, ami a megelőlegezett 
társadalombiztosítási ellátások elszámolásából adódik.  

 
Az aktív időbeli elhatárolások záró állománya 30,1 millió forint, az előző évhez képest 3,8 
millió forinttal nőtt. 

 
A vagyonváltozás jelentős részét a költségvetési maradvány növekedése, valamint a 
befektetett eszközök nettó értékének növekedése okozta. 

 
Egyéb információk 
A 2016. évben az OAH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírokkal nem rendelkezett, 
− nem látott el vagyonkezelői felügyeletet. 

 
 
05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 300081 
Honlap címe: www.mbfh.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 109,1 2 467,7 2 467,7 3 546,3 3 139,1 101,0% 88,5% 
ebből: személyi 

juttatás 
499,7 738,4 738,4 463,2 355,0 71,0% 76,6% 

Bevétel   2 598,8 2 467,7 2 467,7 2 113,0 2 115,4 81,4% 100,1% 

Támogatás   1,7 0,0 0,0 1,2 1,2 70,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
1 940,7 – 0,0 1 432,1 1 432,1 73,8% 100,0% 

Létszám (fő)    99** 160*   64** 64,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 467,7 2 467,7 - 738,4 160 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben - 99,0 - 100,2 1,2 - 59,5 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

1,2 - 1,2 0,9 - 

Fejezetek közötti átadás a 2018/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján, XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 5. Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal cím terhére 

- 100,2 - 100,2 - - 60,4 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 260,2 - 260,2 - - 91,2 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
bevételi elmaradás miatti csökkentés 

- 488,2 - 488,2 - - 300 - 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

228,0 228,0 
 
- 
 

208,8 - 

IV. Intézményi hatáskörben 1 437,8 1 437,8 - - 124,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 432,1 1 432,1 - 84,0 - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - - 208,5 - 

Lakáskölcsön 4,3 4,3 - - - 

ERA-MIN pályázat utólagos végelszámolása 1,4 1,4 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 3 546,3 3 545,1 1,2 463,2 64 

 
Az MBFH az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, 
mely az állami szakigazgatási tevékenységét a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve 
Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével látja el. 
 
Az MBFH ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-
gazdálkodási, földtani, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-
felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint az MFGI közreműködésével a 
földtani kutatási hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti 
és ellenőrzési, intézkedési, nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges 
munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a 
földalatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és 
földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és 
célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, 
a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában. 
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 
alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott 
munkamegosztási megállapodás szerint, az MFGI gazdálkodással kapcsolatos és üzemeltetési 
feladatait a 2016. évben is az MBFH látta el.  

A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb 
intézkedéséről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1744/2014. 
(XII. 15.) Korm. határozat) döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre 
kerülő feladatokról, a folyamatos működőképesség fenntartása mellett. Az 1744/2014. (XII. 
15.) Korm. határozat 3.2 pontja értelmében az MBFH öt bányakapitánysága a szervezeti 
integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére került átadásra 2015. 
április 1. napi hatállyal. Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. 
évi VI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján végrehajtásra kerültek a fejezetek 
közötti, azaz NFM és Miniszterelnökség közötti előirányzat-átcsoportosítások. Az 
előirányzat-átcsoportosításokat és a létszám, illetve álláshelyek átadását, ingatlanokkal, 
ingóságokkal kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a felügyeleti díj és az igazgatás-
szolgáltatási díj átmeneti beszedésének rendelkezéseit a kormányhivatalok és az MBFH 
közötti költségvetési megállapodásban rögzítették és azokat 2015. április 1. napi hatállyal 
végrehajtották. Ettől az időponttól kezdődően az MBFH nem rendelkezik területi szervekkel. 
 
A Kormány a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának 
finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján 
az MBFH részére összesen 2.136,9 millió forint egyszeri költségvetési támogatást biztosított a 
MAL Zrt. ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására és a tározók biztonságos üzemeltetésével 
kapcsolatos további feladatok ellátása érdekében. A két Kormányhatározat végrehajtása 
érdekében az MBFH a feladatokat a 2016. évben is folyamatosan ellátta. 
 
Az előirányzatok alakulása 
Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.467,7 
millió forintot hagyott jóvá. A 2016. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH 
feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a 
hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és 
hatáskörök figyelembevételével. 
 
A Kvtv. a 2016. évben is 607,2 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az MBFH 
részére, mely teljes mértékben teljesült.  
 
Kiadások  
Az eredeti kiadási előirányzat a 2016. évben 2.467,7 millió forint összegben került 
megállapításra. A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és 
körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások 
alakulására, az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
= a bérkompenzáció 2016. évi támogatásával 1,2 millió forint összegben nőtt, a 

központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. 
(XII.29.) Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében -100,2 millió forint 
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összegben csökkent (a XI. Miniszterelnökség fejezet 12. Főváros, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára), 

− felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével – 228,0 millió forint 

összegben – került sor a kiadás-bevétel főösszegének növelésére, 
= a tervezett felügyeleti díj teljesítésének elmaradása miatt a NFM a bevételi 

előirányzatot 488,2 millió forinttal csökkentette. 
− intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 

= az ERA-MIN pályázati tevékenységgel összefüggésben 1,4 millió forint bevétel 
előirányzatosítására került sor, 

= a lakásalap számláról működési kiadások fedezetére összesen 4,3 millió forintot 
előirányzatosítottak, 

= a 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 1.432,1 millió forinttal növelte a 
bevételi előirányzatokat.  

 
A fenti módosítások következtében a 2016. évi módosított kiadási előirányzat 3.546,3 millió 
forint volt, melynek 88,5%-a pénzügyileg teljesült.  
 
Személyi juttatások  
A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az 
előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 738,4 millió forint, a módosított előirányzata 463,2 
millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 355,0 millió forint volt.  
 
A személyi juttatások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 275,2 millió 
forinttal, 463,2 millió forintra csökkent év közben. A személyi juttatások módosításának 
forrását az előirányzat maradvány igénybevétele, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 76,6 %-ában teljesültek. A személyi 
juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat 
fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire. 
 
A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá 
tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 
4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. § alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra.  
A jubileumi jutalom kifizetése a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvény szabályainak megfelelően történt.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFH 2016. 
évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. A munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 
211,6 millió forint, a módosított előirányzata 109,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 99,1 
millió forint volt. 
 
A 2016. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 160 főben határozta meg, 2016. év végére 
a foglalkoztatottak statisztikai záró létszáma 64 fő volt.  
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Dologi kiadások  
A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 604,1 millió forint, a 
módosított előirányzata 919,5 millió forint, a pénzügyi teljesítés 878,2 millió forint volt.  
 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest – 315,4 millió forinttal –
919,5 millió forintra emelkedett, mely változást az alábbi tényezők befolyásolták:  

− az előirányzat-maradvány felhasználása, 
− a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,  
− az ERA-MIN pályázati tevékenység kiadásaira intézményi módosítás,  
− felügyeleti hatáskörben az előirányzat-csökkentés.  

 
A dologi kiadások a módosított előirányzat 95,5 %-ában teljesültek pénzforgalmilag a 2016. 
évben. Az előirányzat tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési 
költségeit, mivel az MFGI üzemeltetési feladatait az MBFH látja el. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 909,3 millió 
forint, a módosított előirányzata 2.006,1 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.801,8 millió 
forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások 
Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást mindössze 4,3 millió 
forint összegben tartalmazott a beruházások tekintetében. A 2016. évben a beruházások 
eredeti előirányzata – 38,8 millió forinttal –, 43,1 millió forintra emelkedett év közben. A 
módosított előirányzat teljesítése 0,4 millió forint volt (melynek jelentős részét szoftverekre 
fordította az MBFH). 

Az MBFH felújításra eredeti előirányzatot nem tervezett, de év közben módosult az 
előirányzat intézményi hatáskörben 0,2 millió forinttal, melyet az MBFH a kamerarendszer 
felújítására költött.  

Az MBFH egyéb felhalmozási célú kiadásokat az eredeti előirányzatában szintén nem 
tervezett, de év közben módosult az előirányzat intézményi hatáskörben 4,4 millió forinttal, 
melyből 3 fő munkavállaló részére nyújtottak lakáskölcsönt. 
 
Bevételek  
A 2016. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.467,7 millió forint összegben 
került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.113,0 
millió forint, a tényleges teljesítés 2.115,4 millió forint volt. A 2016. évi költségvetés 
készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a 
költségvetési bevételi előirányzatok alakulására, az alábbiakban foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben a XI. Miniszterelnökség fejezet 12. Főváros, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára történő átadás (100,2 millió 
forint), 

− felügyeleti szervi hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel 
előirányzatosítása (228,0 millió forint), illetve a felügyeleti díjbefizetés elmaradása 
miatti előirányzat-csökkentés (448,2 millió forint), 

− intézményi hatáskörben lakásalap számláról előirányzatosítás (4,3 millió forint), a 
2015. évi előirányzat maradvány felhasználása (1.432,1 millió forint), az ERA-MIN 
pályázat utólagos végelszámolásával (1,4 millió forint). 

− a 2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
összege 1.432,1 millió forint volt. Ennek összetétele az alábbiak szerint alakult: 
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személyi juttatás és járulékon (225,7 millió forint), dologi kiadásokon (1.046,3 millió 
forint), működési kiadáson (160,1 millió forint) összegű maradvány keletkezett. 

− a fent felsorolt kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül a legjelentősebbek 
az alábbiak voltak: az MFGI-vel kötött szakmai-közreműködési megállapodás 
értelmében összesen 151,1 millió forint, a MAL Zrt. F.A.X. tározóba történő vörös-
iszap szállítás költségeinek fedezetére 1.006,3 millió forint, a koncessziós 
szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére 220,7 millió forint maradvány 
állt rendelkezésre.  

   
Összességében a 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MBFH 2016. évi 
kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH bevételének releváns részét a 
felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 1.867,9 millió forint volt, ez a bevételi forrás 
alapvetően meghatározta az MBFH működését a 2016. évben is.  
 
Támogatás 
A 2016. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak 
Kormány hatáskörben került sor az előirányzatosításra a bérkompenzáció támogatása 
kapcsán, 1,2 millió forint összegben. Az így kialakult módosított támogatási előirányzat 1,2 
millió forintos összege 100%-ban teljesült. 
 
Költségvetési maradvány 
 
A 2016. évben 407,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány és 
2,5 millió forint szabad előirányzat-maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradványok közül – a 2015. évi maradványokhoz hasonlóan – a jelentősebb tételek: az 
MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás (151,1 millió forint), a MAL Zrt. F.A 
X. tározóba történő vörös-iszap szállítás költségeinek fedezete (48,6 millió forint) és a 
koncessziós szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére (122,7 millió forint). 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A tárgyévi nyitóállomány értéke bruttó 1.138,1 millió forint volt, év végére a záró állomány 
értéke bruttó 1.105,2 millió forinton realizálódott.  
A vagyonállomány bruttó értéke 0,4 millió forinttal növekedett, mely az immateriális javak 
(vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzéséből, illetve kis értékű tárgyi eszközök 
beszerzéséből adódott. A leselejtezett eszközök bruttó értéke 32,2 millió forint, a leltárhiány 
bruttó értéke 0,4 millió forint volt. 
A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 663,6 millió forint volt.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az MBFH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 
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07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598646 
Honlap címe: www.nkh.gov.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   32 306,4 31 098,4 31 098,4 41 950,5 41 950,5 129,9% 100,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
2 995,1 3 036,7 3 036,7 3 145,0 3 145,0 105,0% 100,0% 

Bevétel   33 754,6 31 098,4 31 098,4 35 522,9 35 515,0 105,2% 100,0% 

Támogatás   129,7 0,0 0,0 778,0 778,0 599,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
4 071,7 – 0,0 5 649,6 5 649,6 138,8% 100,0% 

Létszám (fő)    493 507   482 97,8% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 31 098,4 31 098,4 - 3 036,7 507 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 4,0 - 4,0 3,1 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

4,4 - 4,4 3,5 - 

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

- 0,4 - - 0,4 - 0,4 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 4 306,6 3 532,6 774,0 807,4 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

3 532,6 3 532,6 - 412,4 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tengelysúlymérő rendszer 
kapcsol. beruh.) 

449,0 - 449,0 131,4 - 

Fejezeten belüli átadás (NFM igazgatásától),  325,0 - 325,0 263,6 - 

IV. Intézményi hatáskörben 6 541,5 6 541,5 - - 702,2 - 

2015. évi maradvány igénybevétel 5 649,6 5 649,6 - - - 

Projektekhez kapcsolódó többletbevételek 888,1 888,1 - - - 

Intézmény saját hatáskörű ei. átcsoportosítása - - - - 702,2 - 

Záró beszámoló előirányzat rendezése 3,8 3,8 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 41 950,5 41 172,5 778,0 3 145,0 482 

 
Az NKH Magyarország Kormánya által alapított, a közlekedésért felelős miniszter (a nemzeti 
fejlesztési miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatal. 
Az NKH a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a 
közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, mely a Magyar 
Köztársaság területén a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet látja el. 
E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív 
előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülését. Közlekedésbiztonsági szempontból felügyeli és ellenőrzi működésüket. 
 
Az NKH a hatályos jogszabályoknak, Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési 
tevékenységeket és jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés 
mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) kisegítő tevékenységeket lát el. 
Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási 
tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési – így a közúti, vasúti, hajózási, 
légi-közlekedési – alágazatban ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési szakterületek 
hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalkalmasság-
vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az NKH alaptevékenysége az általános közigazgatás, 
melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és 
másodfokú közúti közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, vasúti közlekedési 
hatósági, hajózási hatósági, egyéb feladatokat. 
 
Az NKH megszűnésével kapcsolatos információk, jogutódlások 
 
A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) számú határozatával döntött az államigazgatás központi 
szintjének átalakításáról, egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel 
párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről. Az NKH általános 
jogutódja 2017. január 1-i hatállyal az NFM lett. 
 
Ez alapján az érintett minisztereknek szükséges gondoskodniuk az irányításuk vagy vezetésük 
alatt álló szervek tekintetében az átalakításokhoz kapcsolódó átadás-átvételi, illetve 
költségvetési megállapodások megkötéséről, továbbá a megszűnő költségvetési szervek 
fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz 
kerülő feladatköreinek ellátásához szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről. 
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Mindezekre figyelemmel, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény alapján a 2016. 
december 31-én megszűnt NKH-nak az egyes útügyi közlekedési hatósági, a közúti gépjármű-
közlekedési hatósági, valamint a hajózási hatósági feladatok tekintetében jogutódja lett 
Budapest Főváros Kormányhivatala.  
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NKH 2016. december 31-vel 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 10. pontja kimondja, hogy az NKH 
Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit a feladatok ellátásához 
szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így különösen a dokumentációs, 
technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett 
– jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium lássa el 2017. január 1-jétől. 
 
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve az NKH-nak jogutódja a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) is. A Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a KEF biztosítja a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek 
keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az 
intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról, illetve az intézményi 
működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről. 
 
Az NFM-be kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló, a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-
telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek az NKH-tól a 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-re szállnak át.  
 
Az előirányzatok alakulása 
Az NKH 2016. évi elemi intézményi költségvetési kiadási tervének főösszegét 31.098,4 
millió forintban határozta meg a Kvtv., amely 4,0 millió forint összeggel Kormány, 4.306,6 
millió forint összeggel felügyeleti és 6.541,5 millió forint összeggel intézményi hatáskörben 
került módosításra. Mindezek együttesen a költségvetési kiadás főösszegét 41.950,5 millió 
forintra módosították, amely 41.950,5 millió forintban teljesült, ez 100,0 %-os teljesülésnek 
felel meg, tekintettel arra, hogy az intézmény megszűnt. 
 
Kiadások 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben: 
= a bérkompenzáció támogatására 4,4 millió forint összegben nőtt,  
= a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,4 millió forinttal csökkent. 

− Felügyeleti hatáskörben: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 3.532,6 millió 

forint összegben nőtt– a közhatalmi bevételek soron,  
= fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Tengelysúlymérő 

rendszerrel kapcsolatos beruházás) 449,0 millió forint összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átvétel keretében NFM igazgatásától, a közúti árufuvarozók és 

a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó 
feladatokra 325,0 millió forint összegben nőtt. 
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− Saját hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 5.649,6 millió forint 

összegben nőtt, 
= EU-s projektekkel kapcsolatban 888,1 millió forinttal nőtt,  
= saját hatáskörű átcsoportosítással 3,8 millió forint összegben nőtt az 

előirányzat. 
 

Személyi juttatások  
A személyi juttatások tervezett 3.036,7 millió forint kiadási előirányzata 3.145,0 millió 
forintra nőtt, amely 3.145,0 millió forint összegben teljesült, ez 100,0%-os teljesülésnek felel 
meg. 
 
Az NKH átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évben 482 fő volt. A munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles 
személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, 
figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. 
 
Dologi kiadások  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 5.228,1 millió forint volt, amely összességében 669,6 
millió forinttal került megemelésre. A módosított 5.897,7 millió forintos előirányzatból 100,0 
%-os teljesítés történt. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzatának teljesítése növekedett az előző évhez 
képest (0,3 millió forint), a pénzbeli kárpótlások és kártérítések összege 2016. évben 5,9 
millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások  
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 21.306,0 millió forint volt, amely 
összességében 9.437,6 millió forinttal került megemelésre. A módosított 30.743,6 millió 
forintos előirányzat szinte teljes egészében teljesült. 
Az NKH-nak a Kvtv. szerint 2016. évre előírt befizetési kötelezettsége 21.218,0 millió forint 
volt, amelyet rendben teljesített. 
 
Felhalmozási kiadások  
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 755,1 millió forint volt, amely összességében 
457,9 millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat 1.213,0 millió forint lett. 
A felhalmozási kiadások között a Közúti Központi Információs Rendszert  (KÖKIR) 
fejlesztésre és az AETR Control Local szoftver (közúti szállításra vonatkozó hatósági 
ellenőrzést támogató program) fejlesztése került finanszírozásra. 
 
Bevételek 
A Kvtv. tervezett 31.098,4 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 35.522,9 
millió forintra módosult, a teljesítés pedig 35.515,0 millió forint volt. 
A bevételi előirányzat növelő módosítása a kiadásoknál már bemutatásra került. 
Az NKH 2015. évi költségvetési maradványa – összesen 5.649,6 millió forint – felhasználásra 
került. 
 
Támogatás 
A Kvtv. nem tartalmazott az NKH esetében eredeti támogatási előirányzatot. Év közben 
összességében 778,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, melynek 100%-a teljesült.  
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Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások a továbbiakban: bérkompenzáció támogatása 
alapján 4,4 millió forint összegben nőtt, valamint a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,4 
millió forinttal csökkent. 
A felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás a tengelysúly mérő rendszer feladataival 
kapcsolatos kiadásokra 449,0 millió forint volt, a közúti árufuvarozók és a személyszállítási 
tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekhez pedig 325,0 millió forint 
került átcsoportosításra.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NKH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329354 
Honlap címe: www.kkk.gov.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   10 711,5 3 576,7 3 576,7 6 051,2 5 978,8 55,8% 98,8% 
ebből: személyi 

juttatás 
949,8 1 013,4 1 013,4 1 031,6 1 013,9 106,7% 98,3% 

Bevétel   5 475,5 819,0 819,0 1 447,4 1 375,0 25,1% 95,0% 

Támogatás   2 686,2 2 757,7 2 757,7 1 654,8 1 654,8 61,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
5 498,8 – 0,0 2 949,0 2 949,0 53,6% 100,0% 

Létszám (fő)    126** 148*   104** 82,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 576,7 819,0 2 757,7 1 013,4 148 

Módosítások jogcímenként       
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 902,0 200,9 - 1 102,9 - 72,3 - 1,0 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti – 
többletbevétel 

200,9 200,9 - - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat javára (közútfejlesztési feladatok 
végrehajtása) 

- 1 000,0 - - 1 000,0 - 70,0 - 

Fejezetek közötti átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat javára (KÉR működtetésére - 
ISZF/29262/2015), Belügyminisztérium javára 

- 2,9 - - 2,9 - 2,3 - 1,0 

Tőkeemelés központi kezelésű előirányzat javára 
történő átcsoportosítás 

- 100,0 - - 100,0 - - 

IV. Intézményi hatáskörben 3 376,5 3 376,5 - 90,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 2 949,0 2 949,0 - - - 

Projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása  387,5 387,5 - 90,5 - 

KKK lakásépítési támogatás törlesztése 40,0 40,0 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 6 051,2 4 396,4 1 654,8 1 031,6 104 

 
A KKK Alapító Okirat szerinti közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos 
közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály 
hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források kezelésével, működtetésével, valamint 
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az országos közúthálózat 
vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése volt. 
 
Az országos közúthálózat folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok: 
A KKK a közúti közlekedési infrastruktúra-üzemeltetési, karbantartási és felújítási 
feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a közútkezelői (vagyis a jogszabály szerinti 
közhasznú üzemeltetési és karbantartási, valamint az országos közúthálózathoz kapcsolódó 
útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatási) tevékenység elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel (a továbbiakban: MK NZrt.) 5 éves támogatási szerződést kötött. A középtávú 
szerződés megkötésével biztosítottá vált az MK NZrt. tervezhető finanszírozása, amelynek 
alapján a közútkezelő az eddigieknél kiszámíthatóbb módon, magasabb színvonalon tudja 
elvégezni a meglévő országos közúthálózat működtetési feladatait. 
Az MK NZrt.-vel, valamint a koncessziós közútkezelőkkel kötött szerződések alapján végzett 
üzemeltetési és karbantartási tevékenység helyszíni mennyiségi és minőségi vizsgálatát 2016. 
február 9.-június 15. között nyílt közbeszerzési eljárásban kiválasztott független ellenőr, az 
ezt megelőző és követő időszakban a KKK saját hatáskörben látta el. 

Az intézmény kiemelt feladata volt az egységes összközlekedési, ágazati nyilvántartási 
feladatokat ellátó Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA) működtetése és 
fejlesztése, amely rendszer szolgálta egyrészt a saját tevékenységét, másrészt az irányító 
minisztérium és különböző társintézmények munkavégzésének támogatását. 
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A megtett úttal arányos útdíjrendszer (UD) és a használati időtartam alapú útdíjrendszer (HD) 
működtetésével kapcsolatos feladatokat jogszabályi kijelölés alapján a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) látja el. A KKK feladata volt a működés 
alapjául szolgáló éves szolgáltatási szerződés kidolgozása, majd megkötése a NÚSZ Zrt.-vel.  

A KKK a vasútszakmai feladatok keretében mérnöki szakértői munkát végzett a budapesti 
fejpályaudvarok fejlesztésével, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötésével, a 
CEF vasúti projektek, valamint az Olimpia előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokon. 

Közútfejlesztési feladatok tekintetében a Magyarország rövid- és középtávú 
közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022. 
évig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti fejlesztési 
koncepció előkészítésében vett részt a KKK, az NFM feladataihoz nyújtott szakmai 
támogatást, közútkezelői hozzájárulásokat adott ki, települési területrendezési tervek 
véleményezését végezte, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készülő tervek 
szakmai ellenőrzését – a tervzsűriken történő részvétellel – végezte. 

A KKK az intézményi költségvetésében rendelkezésre álló forrásokon felül, a 2016. évben is 
több fejezeti kezelésű előirányzatnak a kezelői feladatait (szakmai és pénzügyi, számviteli 
kezelését, működtetését) látta el: 

− CEF projektek, 
− TEN-T projektek, 
− Országos  közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése,  
− Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások, 
− Kiemelt közúti projektek, 
− Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (maradványa), 
− Határ menti közúti fejlesztések előkészítése,  
− UD rendszer működtetése, 
− Közúthálózat fenntartás és működtetés, 
− Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása, 
− Kiemelt közúti beruházások, 
− Közútfejlesztési feladatok végrehajtása, 
− Közúthálózat felújítása. 

 
A 2015. évben lezajlott változásokhoz kapcsolódóan felülvizsgálatra került a KKK Szervezeti 
és Működési Szabályzata, amelynek átdolgozott tervezete 2015 szeptemberében készült el, 
hatályba lépése – az engedélyeztetési folyamat után – 2016. április 1-től valósult meg. 
 
Az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 10. pont c) alpontjában a 
Kormány határozott arról, hogy a KKK 2017. január 1. napjával a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba történő beolvadással megszűnik azzal, hogy az 1. számú melléklet 10. pont f) 
alpontja szerint a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ országos közúti 
vagyonkezelői feladataiban - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és 
infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járjon el”. 
A KKK megszűnését követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el az országos közúti 
vagyonkezelői feladatokat, könyvvezetésébe átvette az útvagyont. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A KKK gazdálkodásában a 2012. évtől működő – a NÚSZ által beszedett útdíjakhoz 
kapcsolódó költségvetési elszámolási mód 2015. évtől változtatásra került, azt a törvény a 
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költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben szerepelteti. Az adóköteles 
bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok ugyancsak átstrukturálásra kerültek, melynek 
eredményeként az útüzemeltetési, fenntartási, fejlesztési, díjszedési kiadások – a 2015. évtől 
bevezetett új finanszírozási modellel megegyezően – az NFM költségvetésében, önálló 
fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek meghatározásra. 
A struktúraváltozásból adódóan az intézmény költségvetésében többletbevételként jelent meg 
a 2014. évi tevékenységgel kapcsolatos összesen 2.037,2 millió forint ÁFA visszatérülés, 
amelyből a KKK banki költségeinek fedezetére 122,0 millió forintot használhatott fel, a 
fennmaradó részre az irányító szerv befizetési kötelezettséget írt elő, melynek teljesítése a 
2016. év januárjában történt meg. 
 
Kiadások 
A KKK 2016. évi kiadási előirányzata 3.576,7 millió forint, a módosított előirányzata 6.051,2 
millió forint, a teljesítés pedig 5.978,8 millió forint volt, ami 98,8 %-os teljesítési szintnek 
felel meg. A 2016. év elején prognosztizált megszűnés miatt sok beruházás, szerződéskötés 
meghiúsult, ezért a kiadások teljesítési összege alulmaradt a módosított előirányzatok, 
valamint a korábbi évek szintjéhez képest is. 
 
Személyi juttatások és létszám alakulása: 
A KKK személyi juttatások eredeti előirányzata 1.013,4 millió forint, a módosított előirányzat 
1.031,6 millió forint, a teljesítés pedig 1.013,9 millió forint volt.  
A KKK tervezett létszáma a 2016. évre 148 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 
104 fő volt. Év végére a megszűnés miatt a létszám 100 fő alá csökkent.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Az eredeti 266,3 millió forint előirányzat a módosításokat követően 331,4 millió forintra 
változott, a pénzügyi teljesítés 303,0 millió forint volt, amely összeg felhasználásával a 
jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került.  
 
Dologi kiadások 
A KKK-nál a dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 2.011,0 millió forint, a 
módosított előirányzat 984,8 millió forint, a teljesítés összege pedig 958,6 millió forint. 
A kiadások szintjének drasztikus csökkenését az intézmény jövőjével kapcsolatos várható 
döntés okozta, mivel a költségvetési szerv vezetése visszafogta a szerződések megkötésének 
ütemét, főként a több évre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos szerződések terén.  
 
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 
A 2010. szeptember 14. napján indított kártérítési perben meghozott jogerős bírósági ítélet 
alapján 347,3 millió forint tőke és annak 2008. december 16. napjától esedékes késedelmi 
kamatai, valamint az eljárás során felmerülő perköltség tekintetében indult végrehajtási eljárás 
a KKK és a NIF Zrt.-vel szemben. A KKK 2016. évben megfizette a 485,5 millió forint 
értékű kártérítést, a kamatokkal együtt. 
 
Egyéb működési célú kiadások  
A nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos tagdíjfizetési kötelezettségek 3,1 millió forint 
összegben kerültek teljesítésre (AIPCR, OECD, IABSE). 
A költségvetési törvényben előírt 185,3 millió forint befizetési kötelezettség előirányzata – a 
fejezetet irányító szerv által további befizetési kötelezettségek előírása következtében – 
1.831,2 millió forintra módosult, amely a 2016. évben teljesítésre került.  
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Felhalmozási kiadások 
A beruházások eredeti előirányzata 90,4 millió forint, a módosított előirányzata 179,0 millió 
forint, a pénzügyi teljesítés 178,9 millió forint volt.  
Az immateriális javakkal kapcsolatos kiadások az EU-s projektek beruházási kiadásait 
tartalmazzák. 
Az intézmény vagyonkezelői helyzetéből adódóan az ingatlanok beszerzése terén csak 
földterületek megszerzésére került sor, egyéb beruházási, felújítási kiadások csak minimális 
összegben történtek. A beszerzések kisértékű informatikai, valamint a mobileszközök cseréjét 
tartalmazzák. 
 
Bevételek alakulása 
Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 819,0 millió forint, a módosított bevételi 
előirányzat 1.447,4 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.375,0 millió forint volt.  
A működési bevételek tervezett előirányzata 819,0 millió forint, a módosított előirányzata 
1.019,9 millió forint, a pénzügyi teljesítése 962,4 millió forint volt. Az utófinanszírozással 
megvalósított EU-s projektek bevétele 387,5 millió forint, a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök között a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, a dolgozók 
részére folyósított lakásépítési-, korszerűsítési és vásárlási hitel éves törlesztő részletek 
összege 24,7 millió forint volt. 
Az előző évi 2.949,0 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2016. 
évben. 
 
Támogatás  
Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 2.757,7 millió forint, a módosított előirányzata 
és a pénzügyi teljesítése 1.654,8 millió forint volt.  
 
Határkikötők működtetése 
A vonatkozó miniszteri rendeletek alapján a KKK a kijelölt működtetője a schengeni 
határkikötők közül a mohácsi és a drávaszabolcsi vízi határkikötőnek. Az üzemeltetési 
költségeket a KKK a mindenkor hatályos éves központi költségvetésben meghatározott 
támogatási előirányzatból biztosítja. A támogatási előirányzatból a vízi határkikötőkre 2016. 
évben bruttó 196,9 millió forintot meghaladó összeg került kifizetésre. A KKK intézményi 
forrásaiból a határkikötők működtetések szakmai támogatásának (RSOE) biztosítására 6,5 
millió forint került kifizetésre.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a KKK: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 
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10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598273  
Honlap cím: www.kbsz.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   471,2 488,3 488,3 409,2 394,7 83,8% 96,5% 
ebből: személyi 

juttatás 
260,6 263,4 263,4 199,6 192,9 74,0% 96,6% 

Bevétel   3,0 0,0 0,0 13,9 2,0 66,7% 14,4% 

Támogatás   488,5 488,3 488,3 337,7 337,7 69,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
37,3 – 0,0 57,6 57,6 154,4% 100,0% 

Létszám (fő)    53** 54*   51** 96,2% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 488,3 - 488,3 263,4 54 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 0,2 - 0,2 0,2 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

0,2  0,2 0,2  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 148,8 2,0 - 150,8 - 74,8 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

2,0 2,0 - 0,1 - 

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 
(KBSZ-NFM igazgatása) 

- 150,8  - 150,8 - 74,9  

IV. Intézményi hatáskörben 69,5 69,5 - 10,8 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 57,6 57,6 - 3,4 - 

Záró beszámoló előirányzat rendezése 11,9 11,9 - 7,4 - 

2016. évi módosított előirányzat 409,2 71,5 337,7 199,6 51 
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A KBSZ-t 2006. január 1-jén hozta létre a közlekedést felügyelő miniszter a légi-, a vasúti és 
a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 
2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) alapján. 
 
A fenti törvény értelmében a KBSZ feladata volt a repülés, a vasút és a hajózás területén 
bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai 
vizsgálata a jövőbeni hasonló események megelőzése érdekében. A KBSZ feladata volt még, 
hogy az érintett három közlekedési alágazatból érkező bejelentéseket és az azokkal 
összefüggésben álló adatokat adatbázisban gyűjtse és ezen adatokat az érintett európai uniós 
szakmai szervezetek rendelkezésére bocsássa, illetve teljesítse az egyéb nemzetközi 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. A KBSZ évente beszámolt a Kormánynak az előző évben 
vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát 
érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően a honlapján 
közzétette az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a 
korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített 
beszámolóját és azt az Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség részére 
megküldte. 
 
A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet 
jogutódlással való megszűnéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet – a KBSZ 2016. 
augusztus 31-i megszűnését követően –, a Kormány közlekedésbiztonsági szerveként a 
közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységét jelölte 
ki. 
 
Az alaptevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2016. év során az alábbiak 
szerint alakultak: 

− Légiközlekedés: bejelentések száma 609, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 33, 
lezárt eseményvizsgálatok száma 28, kiadott biztonsági ajánlások száma 19; 

− Vasúti közlekedés: bejelentések száma 1491, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 
33, lezárt eseményvizsgálatok száma 32, kiadott biztonsági ajánlások száma 16; 

− Víziközlekedés: bejelentések száma 170, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 8, 
lezárt eseményvizsgálatok száma 8, kiadott biztonsági ajánlások száma 3. 

A KBSZ 2016. évben eleget tett a hatályos hazai és európai uniós jogszabályokon alapuló 
balesetvizsgálati kötelezettségeinek, tevékenységét alapvetően a magyar és uniós 
jogszabályok, illetve direktívák határozzák meg.  
A szakemberek 2016. évben is élhettek mindazzal a lehetőséggel, amit a nemzetközi 
szervezetek munkacsoportjaiban való közreműködés jelenthet a magyarországi 
balesetvizsgálat szempontjából, továbbá a megalakulástól kezdve rendszeresen találkoznak az 
üzemeltető társaságok és a társhatóságok szakembereivel, amely szakmai fórumokon 
tájékoztatást adnak a szakmai vizsgálatok tapasztalatairól, elősegítve ezzel a szoros 
együttműködést.  
A légiközlekedés területén a 376/2014/EU rendelet írja elő a repülőesemények bejelentését. 
Ezzel kapcsolatban 2016 év folyamán folyamatos fejlesztést és adatgyűjtést végzett a KBSZ, 
megteremtve ezzel a ECCAIRS 5 (European Coordination Centre for Accident and Incident 
Reporting Systems/Európai Koordinációs központ balesetek és események jelentése 
rendszerek) új bejelentő rendszer bevezetésének alapjait.  
A vasúti közlekedés területén hagyományos a magyar részvétel az ERA (European Railway 
Agency/Európai Vasúti Ügynökség) munkacsoportjaiban, amelyek tapasztalatai átadásra 
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kerültek az üzemeltető társaságoknak. A közép-európai balesetvizsgáló szervezetek regionális 
találkozóin szerzett tapasztalatok elsősorban a napi tevékenység során kamatoztathatók. 

A KBSZ a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai 
vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 
8.) NFM rendeletben a vasútvállalatok számára előírt balesetvizsgálói képzést 
továbbfejlesztve a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen kialakította a szakmérnöki 
képzés rendszerét, amelynek első évfolyama 2016 januárjában szerezte meg a diplomáját, és a 
második évfolyam is megkezdte tanulmányait. Tovább folytatódott a KBSZ vasútvállalatok 
biztonsági szakembereinek képzésében való közreműködése is. 
A víziközlekedés területén a KBSZ a korábbi éveknek megfelelően 2016. évben is részt vett 
az Európai Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fórumának (EMAIIF) konferenciáján, ahol 
bemutatásra kerültek a balesetvizsgálattal kapcsolatos bevált gyakorlati tapasztalatok. 
Emellett folyamatos volt a részvétel az Európai Hajózásbiztonsági Ügynökség (EMSA) 
különböző munkacsoportjainak tevékenységében és az EMSA szakmai továbbképzésein. A 
hajózási informatikai hálózatok fejlesztésének folyamatos nyomon követését az Európai 
Bizottság „RIS Expert Group” szakcsoportjaiban való részvétel biztosította.  

A 2016. évben sor került a KBSZ hajózási területének auditjára az Európai Hajózásbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) részéről. Az audit sikeresen zárult, a jelentés értelmében a hajózási 
balesetek vizsgálata a nemzetközi szabályoknak és elvárásoknak megfelelően került 
végrehajtásra. 

A KBSZ a víziközlekedés területén – a bekövetkezett balesetek vizsgálata mellett – egyre 
nagyobb hangsúlyt kívánt fektetni a jövőbeni balesetek megelőzésére. Ennek érdekében 2016. 
évben is folyamatosan kapcsolatot épített az érintett hatóságokkal és társszervezetekkel, 
együttműködött a balesetmegelőzés területén végzett feladatokban. 

Előirányzatok alakulása 
A KBSZ feladatainak ellátására a 2016. évi költségvetési törvény 488,3 millió forint kiadási, 
és ezzel megegyező 488,3 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési 
támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2016. évre nem tervezett. 
 
Előirányzat-módosítások okai: 

− a 2016. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat-módosítás, 0,2 millió forint 
összegben, 

− intézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2,0 millió forint 
összegű volt, 

− szabad előirányzatok átcsoportosítása a jogutód NFM igazgatásához,150,8 millió 
forint összegben. 
 

Kiadások 
A KBSZ 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 488,3 millió forint, a módosított előirányzat 
409,2 millió forint, a tényleges teljesítés 394,7 millió forint volt. 
 
Személyi juttatások 
A 2016. évi eredeti személyi juttatások előirányzata 263,4 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 199,6 millió forint volt, a tényleges teljesítés összege 192,9 millió forint volt.  
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A KBSZ átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő volt.  
 
Dologi kiadások 
A 2016. évben a KBSZ eredeti dologi kiadások előirányzata 133,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 95,1 millió forint, a tényleges teljesítés 94,2 millió forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások 
A KBSZ eredeti felhalmozási kiadások előirányzata 18,5 millió forint, a módosított 
előirányzata 14,4 millió forint és a pénzügyi teljesítése 14,5 millió forint volt.  
 
Bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Intézményi működési bevételek jogcímen a KBSZ nem tervezett előirányzatot, a módosított 
előirányzat 13,9 millió forint, a tényleges teljesítés 2,0 millió forint volt. 
A KBSZ összesen 2,0 millió forint többletbevétel előirányzatosítására kért és kapott engedélyt 
az irányítószervtől.  
 
A KBSZ megszűnése után, a fel nem használt a kiadási, bevételi és támogatás előirányzatai az 
általános jogutódhoz, az NFM igazgatásához került átcsoportosításra 150,8 millió forint 
összegben. 
 
Az előző évi 57,6 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2016. 
évben. 
 
Támogatás  
Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 488,3 millió forint, a módosított előirányzata és 
a pénzügyi teljesítése 337,7 millió forint volt.  
 

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598316 
Honlap címe: www.kifu.gov.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   4 681,6 440,6 440,6 11 586,0 6 469,7 138,2% 55,8% 
ebből: személyi 

juttatás 
555,9 319,0 319,0 2 870,8 1 026,7 184,7% 35,8% 

Bevétel   3 167,8 10,0 10,0 6 384,9 6 132,5 193,6% 96,0% 

Támogatás   3 043,1 430,6 430,6 3 272,4 3 272,4 107,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
399,5 – 0,0 1 928,7 1 928,7 482,7% 100,0% 

Létszám (fő)    68** 91*   133** 195,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
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**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,6 10,0 430,6 319,0 91 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 647,0 - 647,0 2,2 - 
Fejezetek közötti átadás az 1771/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 
terhére  

620,0 - 620,0 2,2 - 

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás az 
1282/2016. (V I.7.) Korm. határozat alapján a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcím, 1. 
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport terhére 

27,0  27,0 - - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 2 526,6 331,8 2 194,8 329,0 - 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (NIIFI)  900,9 331,8 569,1 223,9 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Digitális Jólét Program) 

340,0 - 340,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Infokommunikációs 
konszolidáció- Tisztaszoftver Program) 

1 041,4 - 1 041,4 31,5 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia) 

112,9 - 112,9 57,9 - 

Fejezeten belüli átadás (KIBER rendszer 
kialakítása) 

131,4 - 131,4 15,7 - 

IV. Intézményi hatáskörben 7 971,8 7 971,8 - 2 220,6 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 928,7 1 928,7 - 111,5 - 

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása (GINOP, AFOP, ASP2, 
HTMR, MAGIC, PRACE 4IP, VI-SEEM, GN4-
2) 

6 022,1 6 022,1 - 2 109,1 - 

Lakáskölcsön 21,0 21,0 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 11 586,0 8 313,6 3 272,4 2 870,8 133 

 
A KIFÜ – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) 
Korm. rendelet alapján – önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, 
egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós forrásból megvalósuló vagy 
megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket 
érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai 
feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási 
feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a 
nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Ellátja a Kormány által vagy az 
irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott 
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költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztési feladatokat. Ellátja még 
az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú 
projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásnak elsősorban műszaki 
szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre. 
Szolgáltatást nyújt más minisztériumokkal kötött megállapodások alapján. 
 
2016. szeptember 1-jétől a KIFÜ a jogutódja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézetnek, amelynek következtében a KIFÜ feladata a Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program (NIIF Program) megvalósítása és összefogása. 
 
A KIFÜ a 2016. évben 41 támogatási kérelmet nyújtott be (GINOP, KÖFOP, EFOP), 
valamint 22 támogatási szerződés hatályba léptetésében közreműködött, ebből hét esetében 
konzorciumvezetőként. 
 
A Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében értékelésre kerültek a „GINOP-3.4.1-2015 
- Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című felhívás” pályázatai, előkészítésre 
került és megjelent a hazai forrásból finanszírozott „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok 
fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban” című pályázati felhívás. A hálózatfejlesztések 
felügyelőmérnöki kontrollját teszi lehetővé a Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása (GINOP-3.4.4-16), amelyre 2016. évben kötött 
támogatási szerződést. 
 
A hálózatfejlesztések tervezését és nyilvántartását támogatja a Hálózatfejlesztés Támogató 
Rendszer (HTMR) (KÖFOP-2.3.1.2) projekt, amelyre a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- 
Fejlesztési Operatív Program keretében kötött támogatási szerződés.  
 
A KIFÜ támogatási szerződést kötött konzorciumvezetőként az Infokommunikációs és 
távközlési startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat 
kialakítása (GINOP 3.1.3-15) – INPUT projekt, az Oktatási intézmények és IKT 
vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása (GINOP-3.1.1.-2015 - 
VEKOP-3.1.1-2015), a Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése – (GINOP-3.3.1), és konzorciumi tagként a Digitális szakadék 
csökkentése (GINOP-6.1.2-15-2015-00001) című projektek megvalósítására.  
 
2016. évben lezárásra került a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) Nyíregyházi 
pilotjának, a hazai forrásból finanszírozott DNFP Nyíregyháza Alprogramnak az első üteme. 
Ennek keretében több mint 2.000 rászorulót és 13 közoktatási intézményt célzó 
eszköztámogatási pályázatot bonyolított le. 
 
A 2016. évben a Digitális Nemzet Fejlesztési Program beolvadt a Digitális Jólét Programba 
(DJP), amelynek megvalósításában aktív szerepet vállalt. A KIFÜ kapott felkérést a DJP 
stratégiák vagyoni jogai beszerzésének megvalósítására. 
 
Az Nemzeti Informatikai- és Hírközlési Tanáccsal együttműködésben kialakításra került egy 
digitális kompetencia-mérő informatikai eszköz és módszertan, mely egy 1.200 főt érintő 
felmérés keretében került gyakorlati kipróbálásra. 
 
A KIFÜ konzorciumvezetőként támogatási szerződést kötött az Önkormányzati ASP rendszer 
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KÖFOP 1.2.2) tárgyú kiemelt projekt 
megvalósítására. Az ASP rendszerhez 2016. évben 1.600 önkormányzat csatlakozott. 
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A KIFÜ felelős az Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése (GINOP-
3.4.2-VEKOP-15) és a Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése (GINOP-3.4.3-VEKOP-15) projekt minőségbiztosításért. 
 
A 2016. év végén megkötésre kerültek a Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi 
feladatok elektronizálása (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031) és a Digitális kompetencia 
fejlesztése (EFOP-3.2.4-16) támogatási szerződései. 
 
Az Országos Széchenyi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.)  Kormányhatározat elfogadásával az év végén egy 
teljesen hazai finanszírozású projekttel is gazdagodott a KIFÜ. 
 
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló – többször módosított – 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban 31 
olyan kiemelt projekt került nevesítésre, melyekben a KIFÜ konzorciumi partnerként, mint 
minőségbiztosító vesz részt. 
 
A KIFÜ üzemeltette a 8 magyarországi szuperszámítógépet, ezzel biztosítva informatikai 
kapacitást az ország valamennyi nagyobb egyetemének. 
 
2016. október végen elindult a közoktatási intézmények internet sávszélesség fejlesztésének 
következő üteme, az úgynevezett Sulinet 5. fázis. A fejlesztési fázis eredményeképpen 3513 
iskola internet hozzáférési kapacitása bővül. 
 
Előirányzatok alakulása 
A 2016. évi eredeti előirányzat 440,6 millió forintvolt. A módosított előirányzat 11.586,0 
millió forint, mely összegét számos tényező befolyásolta: 

Kiadások 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben: 
= a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás miatt – 1771/2016. (XII. 15.) 

Korm. határozat alapján – 620,0 millió forint összeggel növekedett,  
= fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás miatt – az 1282/2016. (V I.7.) 

Korm. határozat alapján – 27,0 millió forinttal növekedett. 
− Felügyeleti hatáskörben: 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Digitális Jólét Program 
megvalósítására 340,0 millió forint összegben növekedett,  

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Tisztaszoftver Program 
megvalósítására 1.041,4 millió forint összegben növekedett, 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia megvalósítására 112,9 millió forint összeggel növekedett, 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Központi Informatikai 
Beszerzési Rendszer létrehozására 131,4 millió forint összeggel növekedett, 

= a megszűnt NIIFI szabad előirányzatainak és támogatásának átvétele 569,1 
millió forint támogatási előirányzat és 331,8 bevételi előirányzat növekedést 
eredményezett. 

− Saját hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 1.928,7 millió forint 

összegben növekedés, 
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= EU-s és hazai projektek és feladatok megvalósításával kapcsolatban 6.022,1 
millió forinttal nőtt,  

− lakáskölcsön visszatérülési bevételek összegével 21,0 millió forinttal nőtt. 
 

Személyi juttatások  
A személyi juttatások tervezett 319,0 millió forint kiadási előirányzata 2.870,8 millió forintra 
nőtt, amely 1.026,7 millió forint összegben teljesült. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 80,8 millió 
forintról 789,6 millió forintra nőtt, 288,1 millió forint összegben teljesült pénzügyileg. 
 
A KIFÜ tervezett létszáma 91 fő volt. A NIIFI beolvadása miatt az intézmény létszáma 
jelentésen nőt, a KIFÜ átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évben 133 fő volt.  
 
Dologi kiadások  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 32,6 millió forint volt, amely 4.674,6 millió forintra 
növekedett, 2.698,0 millió forint összegben került teljesítésre. A jelentős növekedést a KIFÜ-
be beolvadt NIIFI-től átvett feladatok indokolják. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A nemzetközi kötelezettségek előirányzata nem volt tervezve, majd 0,7 millió forintra 
emelkedett, bár teljesítés nem történt az előirányzaton. 
Az államháztartáson belüli támogatások módosított előirányzata 39,0 millió forintra módosult, 
pénzügyi teljesítése – a lezárt projektek elszámolásával kapcsolatosan visszafizetett – 13,8 
millió forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások  
A felhalmozási kiadások között a beruházások eredeti előirányzata 8,4 millió forint volt, 
amely összességében 3.186,3 millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat 
3.194,7 millió forint lett, amely 2.443,1 millió forint összegben teljesült. 
A felhalmozási célú visszatérítendő lakástámogatási kölcsönök módosított kiadási 
előirányzata 16,6 millió forintra emelkedett, teljesítés nem történt az előirányzaton. 
 
Bevételek 
A 10,0 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 6.384,9 millió forintra módosult, 
a teljesítés pedig 6.132,5 millió forint volt. 
A projektek megvalósításához szükséges államháztartáson belülről érkező működési 
támogatás előirányzata 4.546,9 millió forint volt, amely 4.545,0 millió forint  összegben 
teljesült, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 1.475,2 millió forintra módosult, 
amely 1.353,4 millió forint  összegben teljesült. 
A működési bevételek eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt, amely a NIIFI-től átvett 
331,8 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 341,8 millió forintra nőtt és 
213,1 millió forint összegben került teljesítésre. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata nem volt, a módosított 
előirányzata 21,0 millió forint lett, amely teljes egészében pénzügyileg teljesült.  
 
A KIFÜ 2015. évi költségvetési maradványa összesen 1.928,7 millió forint volt, amelyből 
személyi juttatások előirányzatán 123,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatán 39,2 millió forint, dologi kiadások előirányzatán 
458,6 millió forint, felhalmozási kiadások előirányzatán 1.307,9 millió forint került 
felhasználásra. 
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Támogatás 
Az eredeti támogatási előirányzat 430,6 millió forint volt, amely részben a projektek 
megvalósításának támogatása és a beolvadó NIIFI-től átvett támogatás összegével 3,272,4 
millió forintra növekedett.  
 
Költségvetési maradvány 
A KIFÜ 2016. évi költségvetési maradványa 4.863,9 millió forint. Ebből 4.842,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, amely a KIFÜ alapfeladatának ellátását szolgáló beszerzéseket 
és szerződéseket tartalmazza. A kötelezettségvállalások teljesítése várhatóan 2017. június 30-
ig meg fog történni. A szabad maradvány 21,0 millió forint, a beolvadt NIIFI tervezett 
lakástámogatás folyósításának fedezete volt. 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A KIFÜ 2016. évi intézményi vagyon állományváltozása 4.319,9 millió forinttal jelentősen 
növekedett, amely részben a NIIFI-től átvett befektetett eszközállomány értéke és részben a  
megvalósított projektek eszközállománya.  
A KIFÜ ingatlannal nem rendelkezik. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a KIFÜ: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
 
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718 
Honlap címe: www.mfgi.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 504,7 1 001,4 1 001,4 2 014,4 1 550,0 103,0% 76,9% 
ebből: személyi 

juttatás 
738,5 585,7 585,7 964,6 791,9 107,2% 82,1% 

Bevétel   776,9 395,0 395,0 1 256,9 1 104,4 142,2% 87,9% 

Támogatás   611,9 606,4 606,4 690,8 690,8 112,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
182,6 – 0,0 66,7 66,7 36,5% 100,0% 

Létszám (fő)    185** 170*   188** 101,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1001,4 395,0 606,4 585,7 170 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben 4,8 0,0 4,8 3,8  
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából 16 383 027 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím 
terhére, 

4,9  4,9 3,8  

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

- 0,1  - 0,1 -  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 293,7 214,1 79,6 128,0 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

214,1 214,1 - 114,0 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Éghajlatváltozási Cselekvési 
Terv) 

79,6 - 79,6 14,0 - 

IV. Intézményi hatáskörben 714,5 714,5 - 247,1 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 66,7 66,7 - 11,4 - 

Előirányzat-átcsoportosítás dologi kiadásokra 
(Szakmai tevékenységet segítő szolg.) 

- - - - 27,0 - 

Közlekedési ágazat támogatására 5,8 5,8 - - - 

TÉT-12-MX-1-2013-0010 pályázat kiadásaira 0,7 0,7 - - - 

TÉT-15-1-2016-0023 pályázat fedezetére 1,3 1,3 - - - 

MBFH-tól Együttműködési Megállapodás 
alapján 2015.évi fennmaradó része, és 2016.évi 

194,6 194,6 - 90,6 - 

Geokalauz kiadvány támogatása 1,2 1,2 - - - 

EU-Bonus 12-1-2012-0031 pályázat 
finanszírozása 

7,1 7,1 - 4,0 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
PD104692 pályázat támogatására 

7,1 7,1 - 3,6 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K2105245 pályázat támogatására 

6,0 6,0 - 1,3 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K106197 pályázat támogatására 

1,5 1,5 - 0,2 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K115927 pályázat támogatására 

6,2 6,2 - 2,1 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K117940 pályázat támogatására 

5,3 5,3 - 1,4 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Lakáskölcsön folyósítása visszatérülése 1,5 1,5 - - - 

KEHOP pályázat kiadásaira 15,0 15,0 - 11,6 - 

NATÉR pályázat kiadásaira 379,2 379,2 - 141,6 - 

STORM pályázat kiadásaira 9,8 9,8 - 3,7 - 

Minerals pályázat kiadásaira 2,4 2,4 - 1,0 - 

DanaReg Geotherm-DATA pályázat kiadásaira 3,1 3,1 - 1,6 - 

2016. évi módosított előirányzat 2 014,4 1 323,6 690,8 964,6 188 

 
Az MFGI 2012. április 1. napon alakult a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetbe (ELGI) történő beolvadása révén, a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006.  
(XII. 20.) Korm. rendelet) módosításával.  
 
Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező 
költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése 
tartalmazza. Az MBFH-t a nemzeti fejlesztési miniszter jelölte ki az MFGI gazdálkodási 
feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító 
szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával, 
könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és 
vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látja el. 
 
Az MFGI vezetésében és szervezetében a 2016. évben változás nem történt. 
 
Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2016. évi feladatterv végrehajtása 
során megvalósult.  
 
A 2016. évben végrehajtott kiemelkedő szakmai programok és feladatok a következők voltak: 
Az MBFH-val együttműködés keretén belül kialakításra került a bányatérképek vállalkozói 
adatszolgáltatáson alapuló bevallási rendszerének rutinszerű működtetése, melyre alapozottan 
az MBFH által beszedett bírságbevételek növekedtek. Ez az eljárás elősegíti a fegyelmezett 
nyersanyagbevallások elkészítését.  
 
A Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósítása a norvég 
finanszírozási mechanizmus segítségével olyan fázisba került, hogy a norvég partner a párizsi 
klímacsúcs alkalmával sikeresen bemutatta az MFGI rendszerét a nemzetközi szakmai és 
szakpolitikai közösség számára. 
 
Lebonyolításra került sikeresen a harmadik koncessziós pályáztatási kör, melynek keretében 
elsősorban szénhidrogén koncessziók kerültek kiírásra. Az MFGI közreműködött a recski 
ércbánya piaci értékesítési folyamatának egyes lépéseinél. 
 
Elindult és az MFGI közreműködött a VGT (Vízgazdálkodási törvény) felülvizsgálatában is, a 
felszín alatti vizek vonatkozásában. Az MFGI jelentős szerepet visz a PAKS II projekt 
telephely alkalmassági vizsgálatai során, amely számottevő humán és infrastrukturális 
kapacitást köt le az MFGI-nél.  
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A referált szakfolyóiratokban megjelenő alapkutatási eredmények száma stabilizálódott az 
előző évi szinten.  
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az MFGI 2016. évi kiadási előirányzatát 1.001,4 millió forintban határozta meg, 
amelynek finanszírozását 60,6%-ban költségvetési támogatás, 39,4%-ban működési bevétel 
biztosította. 
 
A 2016. évi tervezett bevételek (395,0 millió forint) és támogatás (606,4 millió forint) 
biztosították az MFGI feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások 
Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2016. évi kiadási előirányzat 2.014,4 millió 
forintra módosult év közben, amely 1.013,0 millió forintos növekedést jelent a Kvtv.-ben 
jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.  
 
Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 4,8 millió 
forinttal, a felügyeleti szervi hatáskörű módosítások 293,7 millió forinttal, az intézményi 
hatáskörű módosítások 714,5 millió forinttal (melyből az előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 66,7 millió forint volt) növelték.  
 
A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők 
voltak: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a bérkompenzáció 
támogatásával 4,9 millió forint összegben és a bérkompenzáció elszámolása keretében 
-0,1 millió forint összegben. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a tervezettet 
meghaladó intézményi többletbevétellel 214,1 millió forint összegben nőtt és fejezeten 
belüli átadás keretében (fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 79,6 millió forint 
összegben nőtt. 

− Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások keretében pedig: 
= pályázatokhoz kapcsolódóan 451,7 millió forint összegben, 
= az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 

194,6 millió forint összegben, 
= Lakás alap számla korábbi kölcsönének törlesztése miatt 1,5 millió forint 

összegben, 
= a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásával 66,7 millió forint összegben. 

 
A pályázati projektekhez kapcsolódó kifizetések minden esetben a projektek munkatervében 
előírtak szerint – igazodva az elszámolási szabályzatokhoz – történnek a projektek 
költségterveiben megadott előirányzatok mentén.  
 
A projektekben tudományos kutatás folyik, a támogatásra érkezett pénz a kutatás költségeit 
fedezi az alábbiak szerint: 

− Személyi: az aktuális projektben résztvevő állandó munkatársak munkabére (összes 
projekt), részben vagy teljes egészében a projektben folyó munkát megbízással végző 
személy megbízási díja (NATÉR, SWARM), kiküldetések napidíjai, 
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− Dologi: rezsi hozzájárulás átalánnyal, utazások (belföldi és külföldi kiküldetések 
dologi kiadásai), munkatalálkozók szervezésének költségei, külső szakértők 
részvételének költségei, projekthez kapcsolódó szolgáltatások díjai,  

− Beruházások: hardver és szoftver beszerzések, terepi műszerek és tartozékaik, szoftver 
licenszek, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése (a 
beruházások elszámolása a pályáztató hatóság felé amortizációs alapon történik). 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
378,9 millió forinttal, 964,6 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások 
módosításának forrását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), KEHOP 
támogatás, a pályázati tevékenység, az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás 
alapján befolyt bevétel, a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a 
központi költségvetés céltartaléka biztosította. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (3,8 millió forint), felügyeleti 
szervi hatáskörű módosítását az előirányzatosított többletbevétel (114,0 millió forint) és a 
fejezeten belüli átadás (14,0 millió forint) növelte. Intézményi hatáskörben a 2015. évi 
költségvetési maradvány felhasználásával (11,4 millió forint), a pályázati tevékenységhez 
kapcsolódóan (172,1 millió forint), az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás 
alapján (90,6 millió forint) és saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítással (-27,0 millió 
forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 82,1 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MFGI a 2016. 
évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
Az MFGI munkajogi nyitó létszáma 197 fő volt, a 2016. évben összesen 17 fő 
közalkalmazottnak szűnt meg a jogviszonya és 20 fő új közalkalmazott került felvételre. A 
2016. december 31-i munkajogi záró létszám 195 fő, statisztikai záró létszám 188 fő volt. 
Betöltetlen álláshely nem volt az MFGI-nél. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása 
a létszámváltozásnak megfelelően alakult. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti 250,2 millió forint előirányzathoz képest 331,4 
millió forinttal emelkedett, így a 2016. évi módosított dologi kiadások előirányzat 581,6 
millió forint volt.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzatának felügyeleti szervi hatáskörű módosítást az 
intézményi többletbevétel előirányzatosítása (összesen 67,6 millió forint) és a fejezeten belüli 
átadás (58,8 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2015. 
évi költségvetési maradvány felhasználásával (30,8 millió forint), a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás összegével (-52,2 millió forint), a pályázati tevékenység kiadásai 
érdekében (145,4 millió forint), az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján 
(79,5 millió forint) és a munkáltatói kölcsön fedezetére (1,5 millió forint). 
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Az előirányzata nem tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési 
költségeit, az MFGI üzemeltetési feladatait az MBFH látja el. 

 
A dologi kiadások a 2016. évben a módosított előirányzat 80,6 %-ában teljesültek.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az MFGI 2016. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata 3,7 millió forint volt, 
mely év közben összesen 11,7 millió forinttal növekedett az intézményi hatáskörű módosítás 
következtében.   
 
Az előirányzatokat az el nem számolt pályázati tevékenységekhez (Snapsee) kapcsolódó 
visszafizetésekre, továbbá a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
visszafizetésére képezte az MFGI. A 2016. évi módosított előirányzat (15,4 millió forint) 
98,7%-a teljesült a 2016. évben.  
 
Felhalmozási kiadások 
Az MFGI 2016. évi eredeti előirányzatai mindössze 3,8 millió forint felhalmozási kiadást 
tartalmaztak. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat év közben 143,8 millió forinttal, 
a felújítások előirányzat 27,0 millió forinttal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 
pedig 3,0 millió forinttal növekedett év közben. 
 
A beruházások 147,6 millió forintos 2016. évi módosított előirányzata 32,4%-ban teljesült. A 
szoftverekre és licencekre 7,7 millió forintot, az informatikai eszközökre 12,0 millió forintot, 
gépekre és műszerekre 18,1 millió forintot költött az MFGI.  
 
Az MFGI ingatlan felújításra 6,3 millió forintot, műszer felújítására 0,4 millió forintot költött. 
 
Bevételek alakulása 
A 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MFGI 2016. évi kötelező 
feladatainak ellátását és működését. 
 
Az MFGI 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 395,0 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 861,9 millió forinttal, 1.256,9 millió forintra módosult év közben - 
melyből az előző évek költségvetési maradványa 66,7 millió forintot tett ki – a következők 
szerint: 
 

− felügyeleti szervi hatáskörben az irányítószerv az év közben befolyt intézményi 
működési többletbevételből 214,1 millió forint felhasználását engedélyezte, mely 
többlet az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán, valamint az 
intézet kiemelt állami feladatokban – piaci keretek között, szerződéses 
alvállalkozóként – történő részvételéből (Paks II beruházás munkálatai; 
vízgazdálkodással összefüggő vízminőségi és mennyiségi értékelések elvégzése) 
keletkezett, 

− intézményi hatáskörben növekedett az előirányzat az MBFH-val kötött 2015. évi 
szakmai együttműködési megállapodás alapján 194,6 millió forinttal, a pályázati 
tevékenységgel összefüggésben 451,7 millió forinttal, az előző évi jóváhagyott 
költségvetési maradvány 66,7 millió forintos összegével és a lakásalap számláról a 
működési kiadások fedezetére előirányzatosított 1,5 millió forintos összeggel. 
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Az intézményi működési bevételek előirányzata az eredeti 92,9 millió forint összegű 
erőirányzatról év végére 306,0 millió forintra növekedett. A változást a tervezettet meghaladó 
bevételek okozták. A teljesítés 305,6 millió forint volt.  
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata tartalmazza a 
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a 
geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közreműködés 
2016. évi költségeinek fedezetét. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az MFGI 
közreműködési megállapodásban rögzítette az elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve 
meghatározta azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási 
és átadási módját, valamint költségigényét. A feladat ellátásához szükséges forrás támogatási 
szerződés alapján működési célú támogatásként került átvételre az MBFH-tól. Ezen bevételek 
előirányzata év közben 246,9 millió forinttal 549,1 millió forintra növekedett. A változásból 
56,1 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó bevétel, 190,8 millió forint az MBFH 
és az MFGI között létrejött szakmai együttműködési megállapodásból származó bevétel. 
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az MFGI 2016. évi 
elemi költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű 
módosítás keretében 3,6 millió forintra nőtt az előirányzat. 
 
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatokat a 2016. évben szintén nem 
tervezett az MFGI, év közben azonban az előirányzat intézményi hatáskörben 310,2 millió 
forinttal, illetve 87,1 millió forinttal növekedett.  
 
Az MFGI-nél a 2015. évben az összes költségvetési maradvány 66,7 millió forint volt, ebből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 65,7 millió forint. A pályázati tevékenységhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 29,7 millió forintot tett ki. A 
2015. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt,de maradvány összege 1,0 millió forint 
összegben nem került felhasználásra. 
 
Támogatás 
Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 606,4 millió forintos előirányzathoz képest 84,4 
millió forinttal, 690,8 millió forintra nőtt év közben (Kormány hatáskörben 4,9 millió forinttal 
a 2016. évi bérkompenzáció 2016. évi támogatása alapján, illetve - 0,1 millió forinttal a 
bérkompenzáció elszámolása alapján, felügyeleti szervi hatáskörben fejezeten belüli átadás 
keretében 79,6 millió forinttal). A 2016. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 
100 %-ában teljesült. 
 
Költségvetési maradvány alakulása 
 
Az MFGI-nél 2016. évben összesen 311,8 millió forint maradvány keletkezett, ebből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 303,0 millió forint. A szabad maradvány összege 
8,8 millió forint. A pályázati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összesen 45,9 millió forintot tesz ki. 
A maradványból személyi juttatásokra 38,1 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 
24,8 millió forintot, dologi kiadásokra 117,9 millió forintot, egyéb működési célú 
támogatásokra 14,6 millió forintot, beruházásra 98,0 millió forintot, felújításokra 18,4 millió 
forintot kíván fordítani az MFGI. 
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Vagyoni helyzet  
A vagyonállomány tárgyévi nyitó értéke bruttó 2.611,2 millió forint volt, év végére a záró 
állomány értéke bruttó 2.660,6 millió forint.  
Az állomány bruttó értéke 49,4 millió forinttal növekedett, melyből az immateriális javak 
(vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzése 11,0 millió forintot, a gépek, berendezések és 
felszerelések (jellemzően szeizmikus, geofizikai és egyéb szakmai műszerek, gépek) 
beszerzése 32,0 millió forintot, míg az ingatlanok beruházása 6,4 millió forintot tett ki. 
A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2.074,5 millió forint volt. 

Egyéb információk 
A 2016. évben az MFGI:  

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
15. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 307387 
Honlap címe:  www.nfh.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 195,9 1 060,0 1 060,0 1 375,3 1 375,3 62,6% 100,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
730,3 563,8 563,8 619,8 619,8 84,9% 100,0% 

Bevétel   1 330,3 18,8 18,8 155,3 155,3 11,7% 100,0% 

Támogatás   1 029,2 1 041,2 1 041,2 1 043,8 1 043,8 101,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
12,6 – 0,0 176,2 176,2 1398,4% 100,0% 

Létszám (fő)    134** 132*   132** 98,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 060,0 18,8 1 041,2 563,8 132 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

II. Kormány hatáskörben 0,6 - 0,6 0,5 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

0,8  0,8 0,6  

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

- 0,2  - 0,2 - 0,1  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 17,3 15,3 2,0 - - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

15,3 15,3 - - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Fogyasztói érdekek képv. 
ellátó egy. támog.) 

2,0 - 2,0 - - 

IV. Intézményi hatáskörben 297,4 297,4 - 55,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 176,2 176,2    

NFH lakásépítési támogatás törlesztése 1,7 1,7 - - - 

EFK, KÖFOP (előkészítése) projekttel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása  

119,5 119,5 - 55,5 - 

2016. évi módosított előirányzat 1 375,3 331,5 1 043,8 619,8 132 

 
Az NFH alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 
piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
határozta meg.  
 
Az NFH piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletéről szóló LXXXVIII. 
törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I. 18.) Korm. 
rendelet, illetve a különböző ágazati – termékspecifikus – jogszabályok alapján látta el. 
 
Az NFH tevékenységének középpontjában a 2016. évben is a fogyasztók életének, testi 
épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenőrzési és 
vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körű fogyasztói érdekek képviselete, a 
jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt hatósági odafigyelés, valamint a 
legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. 
Működési bevételeként a kiszámlázott eljárási költségeket, laborvizsgálati díjakat számolta el 
az intézmény. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NFH 2016. december 31-ével 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt.  
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Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NFH 2016. évi kiadási előirányzatát 1.060,0 millió forintban határozta meg, 
amelynek finanszírozását 98,2%-ban költségvetési támogatás és 1,8%-ban működési bevétel 
biztosította. 
 
A 2016. évi tervezett bevételek (18,8 millió forint) és támogatás (1.041,2 millió forint) 
biztosították az NFH feladatellátását, illetve működését, az intézményi létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások 
Az NFH feladatainak ellátására biztosított 2016. évi 1.060,0 millió forint eredeti kiadási 
előirányzat 1.375,3 millió forintra módosult év közben, amely 315,3 millió forint növekedést 
jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.  
 
Az NFH eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 0,6 millió 
forinttal, a fejezeti hatáskörű módosítások 17,3 millió forinttal, az intézményi hatáskörű 
módosítások 297,4 millió forinttal (melyből az előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 176,2 millió forint volt) növelték.  
 
A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők 
voltak: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
= a bérkompenzáció támogatásával 0,8 millió forint összegben nőtt,  
= a bérkompenzáció elszámolása során 0,2 millió forint összegben csökkent. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás:  
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 15,3 millió forint 

összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átvétel keretében, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 

egyesületek támogatására 2,0 millió forint összegben nőtt. 
− Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 

= pályázatokhoz kapcsolódóan 119,5 millió forint összegben nőtt, 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 176,2 millió forint összegben 

nőtt, 
= lakásépítési támogatáshoz kapcsolódóan 1,7 millió forint összegben nőtt. 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 56,0 
millió forinttal, 619,8 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (0,6 millió forint) és a 
bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,1 millió forint) 
indokolta. Felügyeleti szervi hatáskörben nem volt előirányzat-módosítás a személyi 
juttatások vonatkozásában. Intézményi hatáskörben a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan 
(55,5 millió forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2016. évi 
módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 35,8 millió forinttal, 188,1 millió 
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forintra emelkedett év közben. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzat 100 %-ában teljesültek. 
 
Az NFH 2016. évi költségvetésében a létszám 132 főben került megtervezésre. Az intézmény 
2016. évi átlagos állományi létszáma 132 fő volt, a tervezetthez képest nem változott. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti 293,9 millió forint előirányzathoz képest 78,6 millió 
forinttal emelkedett, így a 2016. évi módosított dologi kiadások előirányzat 372,5 millió forint 
volt, mely 100%-ban teljesült.   
 
Az NFH készletbeszerzésre 14,3 millió forintot fordított, melyből a legnagyobb tételeket az 
irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, (főként az NFH tevékenységébe illő 
információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok, melyek a fogyasztók 
széles rétegét érintik) és az üzemanyag  beszerzésére fordított kiadások  teszik ki.  
 
A kommunikációs szolgáltatások 46,6 millió forintban teljesültek, míg a szolgáltatási 
kiadások teljesítésének összege 221,4 millió forint volt. A kommunikációs szolgáltatásokat a 
telefon és mobildíjak, míg a szolgáltatási kiadásokat a közüzemi díjak, bérleti díjak, 
karbantartási és kisjavítási díjak, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjak 
teszik ki.     
 
Az intézmény kiküldetési, reklám- és propaganda kiadásai 5,7 millió forintra teljesültek.  Az 
NFH külföldi kiküldetésre fordított kiadásai legtöbb esetben az EU-s kötelezettségeikből 
fakadnak. Európai Unió Bizottsági ülésein szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt 
az NFH munkatársai. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző 
fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetősége az intézménynek, a 
legtöbb esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet térítette meg.  
 
Az egyéb dologi soron kimutatott 84,5 millió forint a következő nagyobb tételekből tevődik 
össze: perköltség, közbeszerzési és biztosítási díjak. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az NFH 2016. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata nem került 
megtervezésre, de év közben összesen 133,5 millió forinttal növekedett az előirányzat az 
intézményi hatáskörű módosítás következtében, mely 100%-ban teljesült a 2016. évben.   
 
Felhalmozási kiadások 
Az NFH 2016. évi eredeti felhalmozási előirányzatai 50,0 millió forint felhalmozási kiadást 
tartalmaztak (beruházások 40,0 millió forint és felújítások 10,0 millió forint). A felhalmozási 
előirányzat év közben 11,4 millió forinttal megemelésre került, az így módosított, 61,4 millió 
forintos előirányzat pedig 100%-ban teljesült.  
 
Az NFH a 2016. évben 61,4 millió forint összegű beruházást valósított meg.  
 
Az NFH 2016. évi költségvetésében a felújítási kiadások 10,0 millió forint összegben kerültek 
megtervezésre. Intézményi hatáskörben az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium klíma 
beruházás finanszírozása miatt az előirányzat átcsoportosításra került. 
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Bevételek alakulása 
A költségvetési támogatás mellett a 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az 
NFH feladatainak ellátását és működését. 
 
Az NFH 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 18,8 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 312,7 millió forinttal, 331,5 millió forintra módosult év közben – 
melyből az előző évi maradványa 176,2 millió forintot tett ki - a következők szerint: 

− felügyeleti szervi hatáskörben növekedett az előirányzat a többletbevétel 15,3 millió 
forintos összegével, 

− intézményi hatáskörű módosítás keretében pedig az előző évi jóváhagyott maradvány 
176,2 millió forintos összegével, a projektekkel kapcsolatos (Európai Fogyasztói 
Központ 35,4 millió forint, KÖFOP előkészítése 84,1millió forint) 119,5 millió 
forintos összeggel, valamint a lakásépítési támogatás törlesztési jogcímén befolyt 1,7 
millió forint összeggel.  

 
Az NFH-hoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolásokként szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalta 
az NFH a jogszabályi előírásoknak megfelelően (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, 
központi költségvetés részére). 
 
A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont – kormányzati elvárásként 
fogalmazódott meg –, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési 
jogkörét körültekintően, kellő méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakorolja az NFH. Tehát 
elsődleges cél a jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy az NFH 
együttműködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az 
érintettekkel.  
 
Támogatás 
Az NFH költségvetési támogatása az eredeti 1.041,2 millió forintos előirányzathoz képest 2,6 
millió forinttal, 1.043,8 millió forintra módosult év közben, Kormány és felügyeleti szervi 
hatáskörben az alábbiak szerint: 

− Kormány hatáskörben: 0,6 millió forinttal növekedett a 2016. évi bérkompenzációk 
támogatása (0,8 millió forint) és elszámolása (-0,2 millió forint) alapján. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 2,0 millió forinttal, fejezeten belüli átvétel jogcímén– 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szakmai támogatásának 
lebonyolítási díjával. 

 
A 2016. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata 100 %-ban teljesült. 
 
Vagyoni helyzet  
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NFH 2016. december 31-ével 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt, ennek következtében az NFH 
vagyona: 

- a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény; „az egyes 
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételéről” szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint „a 
fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről” szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
szerinti jogutódláshoz kapcsolódóan: 
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- NFH másodfokú hatósági feladatai vonatkozásában az országos illetékességű Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz, 

- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs 
eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek vonatkozásában a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-hez, 

- a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
KEF-hez, 

- általános jogutódként az NFM igazgatásához került át. 
 
16. cím Nemzeti Sportközpontok 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598152 
Honlap címe: www.mnsk.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   17 488,6 8 452,9 8 452,9 53 277,4 27 789,1 158,9% 52,2% 
ebből: személyi 

juttatás 
2 114,3 2 136,3 2 136,3 2 231,1 1 812,5 85,7% 81,2% 

Bevétel   11 878,5 2 500,0 2 500,0 28 712,3 28 773,2 242,2% 100,2% 

Támogatás   9 222,0 5 952,9 5 952,9 10 973,4 10 973,4 119,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
9 979,8 – 0,0 13 591,7 13 591,7 136,2% 100,0% 

Létszám (fő)    670** 667*   625** 93,3% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 452,9 2 500,0 5 952,9 2 136,3 667 

Módosítások jogcímenként       

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

II. Kormány hatáskörben - 27,1 - - 27,1 2,3 - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából 16 383 027 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím 
terhére, 

45,1 - 45,1 35,5 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás a 
2016/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján - a 
MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes 
kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési 
feladataival összefüggő kormányzati feladatok 
változásáról 

- 69,7  - 69,7 - 31,2 - 

Fejezetek közötti átadás az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 
(a költségvetési szerveknél és az egyházi jogi 
személyeknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében) 

- 2,5  - 2,5 - 2,0 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 6 133,9 1 086,3 5 047,6 287,8 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tanuszoda-fejlesztési 
Program)  

1 008,8 - 1 008,8 64,3 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A fertődi Porpáczy Aladár 
Középisk. tornaterme)  

282,1 - 282,1 8,2 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A geszti Arany János Ált. 
Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola) 

93,3 - 93,3 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítm. Fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása) 

55,7 - 55,7 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Diósgyőri Stadion 
fejlesztésének támogatása) 

600,0 - 600,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A 16 kiemelt sportág 
sportlét-fejl. tám) 

414,8 - 414,8 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása) 

359,2 - 359,2 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tanuszoda-fejlesztési 
program) 

130,7 - 130,7 64,3 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A nyugat-magyarországi 
utánpótlás nevelési centrum beruházás) 

45,0 - 45,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Egyes vízi sport-
létesítmények) 

2 100,0 - 2 100,0 - - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezeten belüli átadás (NFM igazgatásának) - 42,0 - - 42,0 - 33,0 - 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

1 086,3 1 086,3 - 184,0 - 

IV. Intézményi hatáskörben 38 717,7 38 717,7 - - 195,3 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 13 591,7 13 591,7  222,2 - 

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

25 126,0 25 126,0 - 157,6 - 

SBF/630/2015-NFM, SBF/99-2/2016-NFM 
Gödöllői uszoda beruházás 

1 091,1 1 091,1 - 28,5 - 

SBF/624/2015-NFM, Nemzeti Kézilabda 
Akadémia beruházás 

1 496,2 1 496,2 - 34,0 - 

61296-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág, 
projekt menedzsment feladatok 

90,0 90,0 - 65,7 - 

SBF47/2016-NFM Nyugat mo-i utánpótlás 
nevelési centrum beruházás 

315,0 315,0 - 29,4 - 

SBF/696/2015-NFM Budakeszi Széchényi I. 
ált.isk. fejlesztése 

17,0 17,0 - - - 

KBKSZ/627-7/2015-NFM Bozsik Stadion 
beruházás támogatása 

200,0 200,0 - - - 

SBF/697/2015-NFM szárföldi Búzavirág óvoda 
fejlesztése 

154,3 154,3 - - - 

KMOP-3.3.3-13-2013-0037 Dunavarsány 
korszerűsítése 

1,1 1,1 - - - 

KMOP-3.3.3-13-2013-0006 Ormai Asztalitenisz-
csarnok korszerűsítése 

1,3 1,3 - - - 

KBKSZ/461-10/2016-NFM Puskás Stadion 
bontási munkálatok 

3 935,1 3 935,1 - - - 

SBF/543/2016-NFM Sportparkok támogatása 51,4 51,4 - - - 

4510-17/2015 MOB által kiemelt 16 sportág - 
Magyar Judo Szövetség 

235,0 235,0 - - - 

4527-19/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Korcsolyázó Szövetség 

68,0 68,0 - - - 

60992-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Kajak-kenu Szövetség 

3,8 3,8 - - - 

55245-2/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Birkózó Szövetség 

35,0 35,0 - - - 

4544-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Tenisz Szövetség 

450,0 450,0 - - - 

62915-2/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Vívó Szövetség 

70,0 70,0 - - - 

4541-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Sportlövészet 

350,0 350,0 - - - 

60992-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Úszó Szövetség (Kőér u.) 

16,3 16,3 - - - 

50377-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Öttusa Szövetség 

35,0 35,0 - - - 

SBF/587/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanuszoda fejlesztés 

5 618,5 5 618,5 - - - 

SBF/422/2016-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanuszoda fejlesztés 

427,2 427,2 - - - 

SBF/589/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tornaterem fejlesztés 

4 404,0 4 404,0 - - - 

SBF/569/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanterem fejlesztés 

2 045,0 2 045,0 - - - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

SBF/486/2016-NFM Szusza F. stadion fejlesztése 5,8 5,8 - - - 

SBF/619/2015-NFM Izsák iskola beruházás 1 059,1 1 059,1 - - - 

SBF/619/2015-NFM Dunakeszi iskola beruházás 1 050,8 1 050,8 - - - 

SBF/916/2016-NFM siófoki Kiss Szilárd 
multifunkcionális csarnok  

1 900,0 1 900,0 - - - 

Intézmény saját hatáskörű ei. átcsoportosítása - - - - 575,1 - 

2016. évi módosított előirányzat 53 277,4 42 304,0 10 973,4 2 231,1 625 

 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszter 
megváltozott feladat- és hatáskörének gyakorlásához szükséges, az egyes kormányzati 
feladatok változásával összefüggő intézkedésekről szóló 1020/2015. (I. 29.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján az NSK irányítói joga átkerült az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától (EMMI) az NFM-be (Alapító Okirat kelte: 2015. május 28.). 
 
Az NSK alaptevékenysége: 

− a sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi 
versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és 
vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú 
hasznosítása, amely során a vagyonkezelésébe tartozó Olimpiai Központokat, 
létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, 
kezeli. 

− a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek 
rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és 
dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védése, rendszerezése, 
nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közlése, a tudományos eredmények 
kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján 
való hasznosítása. Ennek kapcsán az NSK működteti a magyar sport országos 
szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot, amely az NSK szervezeti egysége. 

− a vagyonkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

− a sporttudományos kutatások ellátása keretében végzett orvostudományi-, 
pszichológiai és viselkedéstudományi, szociológiai alkalmazott kutatások. Ennek 
kapcsán az NSK működteti a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amely 
az NSK szervezeti egysége. 

− sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése. 
− a vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása a szabad kapacitás mértékében, 

jogszabályoknak megfelelő módon. 
− a nemzeti sportinformációs rendszer működtetése. 

 
Az NSK jelenleg hat Olimpiai Központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot (Fehér úti 
Sporttelep, Puskás Ferenc Stadion és létesítményei), a Nemzeti Úszó- és Vízilabda Olimpiai 
Központot (Kőér utcai Sportuszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda, Széchy Tamás Sportuszoda, 
Császár-Komjádi Sportuszoda, Iváncsai Tanuszoda, Gönci Tanuszoda), az Észak-
magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Kelet-magyarországi 
Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), a Balaton Általános Olimpiai 

2454



 

 

 
 

Központot (Balatonfűzfői Uszoda) és a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot 
(Szeged, Maty-éri Evezőspálya). Kezeli továbbá a Mátraházi Edzőtábort, a Tüskecsarnokot, 
az Ormay László Asztalitenisz Csarnokot, a Budai Sporthotelt, a Ráckevei Vízi sporttelepet, a 
Megyeri úti Stadiont, a Galyatetői Síházat, a Révfülöpi Vitorláskikötőt, a Tihanyi Garda 
Hotelt, az Európa-házat (HM Vendégház Margitsziget), a Sirály csónakházat (Margitsziget), a 
Mikovinyi úti teniszcentrumot, a Testnevelési és Sportmúzeumot (Pilisszentkereszt, 
Dobogókő, Turistamúzeum) és a Galyatetői Turistaházat. Egyéb vagyonkezelt ingatlanjai a 
Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum, a Bozsik Stadion, a Balinka Turistaház, a Rodostó 
Turistaház, a Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum és az MVSC Sporttelep. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NSK 2016. évi kiadási előirányzatát 8.452,9 millió forintban határozta meg. A 
2016. évi tervezett bevételek (2.500,0 millió forint) és támogatás (5.942,9 millió forint) 
biztosították az NSK feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások alakulása 
A Kvtv.-ben az NSK részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 8.452,9 millió forint 
az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 44.824,5 millió forinttal növekedett. A 
módosított előirányzat (53.277,4 millió forint) terhére a 2016. évben 27.789,1 millió forint 
kiadási teljesítés történt, amely 52,2%-os felhasználási szintnek felel meg.  
 
A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 27,1 millió forint csökkentést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 
változásai 6.133,9 millió forint növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott 
változásai összességében 38.717,7 millió forint növekedést eredményeztek. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben:  
- a bérkompenzáció támogatására 45,1 millió forint összegben nőtt,  
- a bérkompenzáció elszámolása alapján 2,5 millió forinttal csökkent, 
- a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, 

valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival 
összefüggő kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 69,7 millió forinttal csökkent, 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 
= tanuszoda-fejlesztési programra 1.008,8 millió forinttal nőtt 
= a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola tornatermére 282,1 millió forinttal nőtt, 
= a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskolára 93,3 

millió forinttal nőtt, 
= kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének 

támogatására 55,7 millió forinttal nőtt, 
= Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatására 600,0 millió forinttal nőtt, 
= a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztésének támogatására 414,8 millió 

forinttal nőtt, 
= egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatására 359,2 millió forinttal nőtt, 
= Tanuszoda-fejlesztési program támogatására 130,7 millió forinttal nőtt, 
= a nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum beruházásra 45,0 millió 

forinttal nőtt, 
= egyes vízi sport-létesítmények támogatására 2.100,0 millió forinttal nőtt, 
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= fejezeten belüli átadás NFM igazgatásának, 9 fő átadása miatt 42,0 millió forinttal 
csökkent, 

= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 1.086,3 millió forint 
összegben. 

− Intézményi hatáskörben: 
= a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásával 13.591,7 millió forint 

összegben nőtt,  
= előirányzat-átcsoportosítások 25.126,0 millió forint összegben, amelyet teljes 

egészében a beruházások és a felújítások (iskolák, tanuszodák építése, 
sportakadémiák) tesznek ki. 
 

Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 94,8 
millió forinttal, 2.231,1 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek 
indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 81,2%-ában teljesültek. Az NSK 
2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 625 fő volt.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.  
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások 4.308,2 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
6.179,1 millió forinttal nőtt, a már fent ismertetett feladatok végrehajtásához biztosított 
források eredményeképpen.  
A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 20,0 
millió forinttal csökkentették, a felügyeleti szervi módosítások összesen 927,3 millió forinttal 
növelték, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások pedig összesen 
5.271,8 millió forinttal növelték az előirányzatot. 
A dologi kiadások 2016. évben a módosított előirányzat 77,5%-ában teljesültek. 
 
Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadások jogcímen a 2016. évben 1.409,2 millió forint eredeti előirányzat 
került tervezésre. A módosított előirányzat 39.286,7 millió forintra növekedett, amely 43,4%-
ban teljesült. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzatainak csökkenése kormányzati hatáskörben 10,0 
millió forint volt, növekedése felügyeleti hatáskörben 4.340,6 millió forint, intézményi 
hatáskörben pedig 33.546,9 millió forint volt. A kiadásoknál ismertetett beruházások mellett a 
következők megvalósítására is: a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának díja. Itt kerültek elszámolásra a működéshez 
szükséges szoftverlicencek (vírusvédelem, szállodai szoftver) és a Nemzeti Olimpiai Központ 
megvalósításával összefüggésben kifizetett szolgálati lakás megváltás díja is. A Budapesti 
Olimpiai Központban működő asztalitenisz terem világításkorszerűsítése, defibrillátor, 
medencetisztító robot, gázbojler beszerzése. A Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai 
Központban (NUVOK) kicserélésre került az irányítástechnikai rendszer, a vegyszeradagoló 
rendszer, a nyílászárók biztonsági üvegfóliázása, beszerzésre került egy homlokvillás 
targonca, szerszámok, megtörtént az Iváncsai tanuszoda irodahelyiségének klimatizálása, 
beszerzésre kerültek a működéshez feltétlenül szükséges közüzemi hajszárítók, 
magasnyomású mosóberendezés, mobil vízilabda eredményjelző berendezés. A Tatai 
Edzőtáborban kialakításra került a volt fallabda pálya szennyvízelvezetése, új hangtechnikai 
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eszközök és térelválasztó függöny is beszerzésre került. A létesítmény fenntartásához 
feltétlenül szükséges eszközök, így kapálógép, permetezőgép, targonca villahosszabbító és 
uszodai vízlágyító berendezés került beszerzésre. A Szegedi Olimpiai Központban kiépítésre 
került a hangtechnikai rendszer, intelligens ventillátorok kerültek beépítésre, és megtervezésre 
került a fedett szerelőműhely. A sportlétesítmény működéséhez szükséges biztonságtechnikai 
berendezés került beszerzésre, valamint bővítésre került a kamerás megfigyelőrendszer. 
Beszerzésre kerültek szerszámok, és egy, eddig hiányzó portakonténer is. A Dunavarsányi 
Edzőtáborban a már elhasznált hűtőgépek cseréjére került sor és időmérő berendezés, ipari 
tisztítógépek, konyhatechnológiai eszközök is beszerzésre kerültek. Kialakításra került a 
sorompós beléptető rendszer. A Révfülöp Vitorláskikötőbe beszerzésre kerültek a 4 évszakos 
mobilházak, ezek felszerelésére hűtőgépek, konyhatechnológiai eszközök, felszerelési, 
berendezési tárgyak. A Tüskecsarnokba beszerzésre került egy általalakító szerkezet, mely a 
jégpálya körüli plexi burkolat biztonságos rögzítéséhez szükséges. A feladatellátáshoz 
továbbá vegyszermentes takarítógépek, vezetőüléses ipari padlótisztító berendezés, szélgyalu 
gép is beszerzésre került. 
 
Bevételek alakulása 
Az NSK 2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.500,0 millió forint volt, mely 
december 31-ig 26.212,3 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 28.712,3 
millió forint, a tényleges teljesítése 28.773,2 millió forint volt.  
 
A 2016. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2016. évi többletbevétel 
összegével került módosításra, összesen 1.086,3 millió forint összegben, valamint intézményi 
hatáskörben a következők szerint: 

− a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 13.591,7 millió forint 
összegben, 

− ezen kívül pedig saját hatáskörben 25.126,0 millió forinttal növekedett a 
kiadásoknál már bemutatottak alapján. 

 
A 2016 évi 1.086,3 millió forint többletbevétel a következőkből keletkezett: sportolók részére 
nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás, sportolók edzőtábori étkeztetése, edzőtáborok 
működtetése és fejlesztése és sportlétesítmények működtetése és fejlesztése. 
Az NSK-nál 2015. évben összesen 13.591,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 
13.437,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 153,9 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely teljes egészében év végi intézményi 
többletbevételből keletkezett. 
Intézménynél keletkezett maradványok tekintetében a 2015. év előtt keletkezett költségvetési 
maradványból: 

− 0,5 millió forint személyi juttatások maradványa;  
− 35,3 millió forint a dologi kiadások maradványa;  
− 416,8 millió forint a beruházások maradványa;  
− 82,0 millió forint a felújítások maradványa; 
− 151,9 millió forint az 1482/2012 (XI. 6.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(Budapesti Istvánmező rehabilitációs projekt);  
− 13,6 millió forint az 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(Tüskecsarnok);  
− 834,0 millió forint az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(16 kiemelt sportág 2013. évi támogatása);  
− 85,1 millió forint az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet és az 1525/2014. (IX. 18.) 

Korm. határozatok szerinti maradvány (Gödöllői tanuszoda);  
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− 303,0 millió forint az 1087/2014 (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Honvéd utánpótlás-nevelési centrum);  

− 120,2 millió forint az 110/2014. (III. 4.) Korm. határozat és az 1526/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Illés utánpótlás-nevelési centrum);  

− 46,4 millió forint az 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Pécsi Rátgéber kosárlabda akadémia);  

− 35,2 millió forint az 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Tatabányai multifunkciós csarnok);  

− 25,0 millió forint az 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Csepeli evezős- és kajak-kenu központ);  

− 9,4 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Dunakeszi iskolaberuházási program);  

− 8,5 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány (Izsák 
iskolaberuházási program);  

− 149,7 millió forint az 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Téry Ödön turistaház fejlesztési program);  

− 14,9 millió forint az 1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Budai Szabadidőközpont). 

A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból: 
− 0,1 millió forint a személyi juttatások maradványa;  
− 751,3 millió forint a dologi kiadások maradványa; 
− 492,5 millió forint a beruházások maradványa;  
− 140,5 millió forint a felújítások maradványa;  
- 1.089,7 millió forint a Klebelsberg Központtól (KLIK)l együttműködési szerződés 

keretében kapott támogatás maradványa (ebből 578,8 millió forint a Fertődi új 
iskola építése és 510,9 millió forint a Geszti új iskola építése). 

A fejezeti kezelésű előirányzatokból származó 2015. év előtt keletkezett költségvetési 
maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, szerződés 
keretében kapott forrás maradványa: 

− 22,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,  
− 9,9 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,  
− 31,3 millió forint a 2017. évi FINA maradványa,  
− 654,0 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,  
− 177,5 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa,  
− 1,6 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion sportlétesítmény-

fejlesztésének maradványa,  
− 36,4 millió forint a köznevelés infrastruktúra program maradványa. 

 
A 2015. évben keletkezett költségvetési maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti 
kezelésű előirányzatai terhére, szerződés keretében kapott forrás maradványa: 

- 1.351,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,  
- 1.120,0 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,  
- 0,7 millió forint a FINA maradványa, 
- 1.402,4 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,  
- 1.069,4 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa, 
- 181,6 millió forint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum maradványa, 
- 356,9 millió forint a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításának 

maradványa,  
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- 299,9 millió forint a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok beruházás 
maradványa,  

- 324,0 millió forint a dunakeszi 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás 
maradványa, 

- 286,7 millió forint az izsáki 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás 
maradványa, 

- 627,1 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion 
sportlétesítmény-fejlesztésének maradványa,  

- 165,2 millió forint a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó létesítmények 
fejlesztésének maradványa,  

- 39,1 millió forint a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly Általános Iskolához 
csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás maradványa,  

- 473,9 millió forint a Köznevelés infrastruktúra program maradványa. 
 
Támogatás 
Az NSK-nál a 2016. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.952,9 millió forint 
volt, amely összességében az évközi módosításokkal 10.973,4 millió forintra növekedett. 
Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint csökkent az előirányzat 27,1 millió 
forint összegben, felügyeleti szervi hatáskörben pedig 5.047,6 millió forinttal növekedett. 
 
Költségvetési maradvány 
Az NSK-nál 2016. évben összesen 25.549,2 millió forint maradvány keletkezett, amely 
jórészt a Kormány által kiemelt üggyé nyilvánított feladatokra kapott előirányzatok fel nem 
használt összegeiből adódik. 
Az intézményi működési maradvány 3.074,2 millió forint, amely a működéshez kapcsolódóan 
keletkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradványon kívül a budapesti Istvánmező 
rehabilitációja program kapcsán kapott forrás 151,9 millió forint maradványát, és a 
Tüskecsarnok befejezésével kapcsolatban kapott forrás 13,6 millió forint maradványát is 
tartalmazza, továbbá itt kerül kimutatásra a fejezeti maradványból a Révfülöpi kikötő 
fejlesztésére biztosított 100,0 millió forint és a Tihanyi Yacht Klub fejlesztésére biztosított 
200,0 millió forint forrás maradványa. 
 
Az EMMI és NFM fejezetek fejezeti kezelésű előirányzataiból származó, valamint 
kormányzati intézkedéssel kapott támogatás és más költségvetési szervtől (KLIK) kapott 
támogatás maradványa összesen 22.475,0 millió forint, amelynek fejezeti sorai nagyrészt a 
2015. évi maradványnál bemutatottakkal egyeznek meg. 
 
2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege összesen 193,8 
millió forint, amely a 2016. évi nem előirányzatosított többletbevételből ered és amelyet az 
NSK azonos célon történő visszahagyásra kért meg.  
Tartalmazza a Pécsen létesülő Nemzeti Kosárlabda Akadémia működéséhez a 2016. évi 
költségvetésben biztosított 91,7 millió forintos forrást is, tekintettel arra, hogy az Akadémia 
2016. évben nem került megnyitásra. 
 
A vagyoni helyzet 
Az NSK tárgyévi nyitó állománya 40.271,6 millió forint volt, az összes növekedés 26.522,1 
millió forint, az összes csökkenés 9.771,6 millió forint volt. A terv szerinti értékcsökkenés 
8.802,5 millió forint, így az eszközök nettó értéke 48.219,6 millió forint. 
Az állományváltozás növekedését 2016. év során megvalósult beruházások és felújítások 
indokolják. A tárgyi eszköz állományban bekövetkezett csökkenés az év végi selejtezési 
eljárás során kivezetett értékéből, valamint vagyonkezelői jog részleges megszűnéséből 
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adódik. Az elszámolt értékcsökkenés a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően 
került elszámolásra. 
 
2016. december 31-én az NSK vevői jellegű követelésállomány 599,5 millió forint volt. 
Ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege: 360,2 millió forint, a költségvetési 
évet követő évben esedékes követelés 239,3 millió forint. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NSK: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 
 
Az NFM 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója 126 db fejezeti kezelésű előirányzat 
(XVII. fejezet, 20. cím) költségvetési kiadásainak, bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, 
előirányzatainak és teljesítéseinek, maradvány-elszámolásainak, valamint mérleg-
jelentéseinek adatai alapján került összeállításra.  
 
Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2016. évben a központi 
költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 540.039,28 millió forint, 
melynek forrása 94,2 %-ban támogatás, 5,8 %-ban bevétel.  
 
Az évközi módosításokat követően a kiadás-támogatás aránya 63,7 %-ra, a bevételek aránya 
11,1 %-ra változott, a fennmaradó 25,2 % pedig a 2015 évi költségvetési maradvány. 
  
A 2016. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 80,6 %-ban 
teljesültek, mely 14,8 %-kal magasabb, mint a 2015. évben volt. 
   
A bevételek a módosított előirányzathoz képest 72,8 %-ban teljesültek, ennek oka elsősorban 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek bevétel elmaradása.  
 
A beszámolás részeként fejezeti kezelésű előirányzatonként az előirányzat-változásokról és 
teljesítésekről készültek számszaki levezetések és szöveges indoklások, melyek az alábbiak: 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai  
 

2014. évi 
tény

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat

2015. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 265 331,9 540 039,2 637 846,9 935 615,0 754 277,7 284,3 80,6

ebből:  személyi juttatás 0,0 637,1 637,1 108,0 0,0 0,0

Folyó bevétel 14 369,8 31 261,0 31 261,0 103 777,4 75 577,4 525,9 72,8

Támogatás 378 379,6 508 778,2 606 585,9 595 669,1 595 669,1 157,4 100,0

Költségvetési maradvány 105 922,1 0,0 0,0 236 168,5 236 168,5 223,0 100,0

Létszám (fő) ** * **

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban egy tizedessel

Összesen Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 540 039,2 31 261,0 508 778,2 637,1 0,0
Módosítások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Országgyűlés hatáskörben 97 807,7 0,0 97 807,7 131,5 0,0
- Korm. hatáskörben -4 605,9 0,0 -4 605,9 119,0 0,0
- Előirányzat-maradvány 236 168,5 236 168,5 0,0 0,0 0,0
- Többletbevétel 72 516,4 72 516,4 0,0 0,0 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -6 110,9 0,0 -6 110,9 -306,0 0,0
- Egyéb módosítások 0,0 0,0 0,0 -473,6 0,0
2016. évi módosított előirányzat 935 615,0 339 945,9 595 669,1 108,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

2015. évi C.  törvény szerinti előirányzat 540 039,2 31 261,0 508 778,2
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0
− saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére 0,0 0,0 0,0

= működésre -45,0 0,0 -45,0
= meghatározott feladatra -6 065,9 0,0 -6 065,9

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -200,0 0,0 -200,0

- Országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás 97 807,7 0,0 97 807,7

− -4 605,9 0,0 -4 605,9

Maradvány előirányzat módosítása 236 168,5 236 168,5 0,0
72 516,4 72 516,4 0,0

− 0,0 0,0 0,0

2016. évi módosított előirányzat 935 615,0 339 945,9 595 669,1

Megnevezés

saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű 
előirányzatáról
saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű 
előirányzatáról

Bevétel előirányzat módosítása

Kormány hatáskörű előirányzat módosítás
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 27 505,1 4 871,4 22 633,7
− más fejezet intézménye 7 789,0 198,8 7 590,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 87 017,5 69,2 86 948,3
− alapítvány 2 612,2 0,0 2 612,2
− közalapítvány 0,0 0,0 0,0
− nonprofit társaság 161 137,7 18 581,4 142 556,3
− gazdasági társaság 346 692,6 16 167,6 330 525,0
− önkormányzat/vagy intézménye 31 655,6 2 486,1 29 169,5
− elkülönített állami pénzalap 0,0 0,0 0,0
− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,0 0,0 0,0
− magánszemély 5 255,6 0,0 5 255,6
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 374,2 334,6 66,8
− egyéb (megjelölve) 83 236,8 10 325,1 72 884,5
− egyéb (maradvány befizetés) 1 001,4 0,1 1 001,3
Összes kifizetés 754 277,7 53 034,3 701 243,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása 
 
20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 353,6 1 227,0 1 227,0 347,0 100,0

Bevétel 870,0 0,1 0,1 0,0 100,0

Támogatás 510,0 0,0

Költségvetési maradvány 200,5 1 226,9 1 226,9 611,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 02 00  Egyedi kormánydöntésen alapuló 
közlekedési beruházások (302679)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 226,9 1 226,9 0,0
- Többletbevétel 0,1 0,1
2016. évi módosított előirányzat 1 227,0 1 227,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 199,5 199,5
− nonprofit társaság 160,6 160,6
− gazdasági társaság 866,9 866,9
Összes kifizetés 1 227,0 0,0 1 227,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból
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Az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások előirányzat 2016. évi forrását a 
2015. évről áthozott 1.226,9 millió forint maradvány határozta meg. A maradványból 360,0 
millió forint a Herend városát érintő közlekedési feltételek javítására megkötött támogatási 
szerződésre, 866,9 millió forint a Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híddal 
kapcsolatos beruházásra megkötött szerződésre biztosított fedezetet. 
A maradványként biztosított 1.226,9 millió forint teljes összege a 2016. évben kifizetésként 
realizálódott. 
 
A forrás felhasználása az országos közutak építtetőivel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-vel (NIF Zrt.-vel), valamint a Magyar Közút Nzrt.-vel kötött támogatási szerződéseken 
keresztül valósult meg.  
Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást: 

− Herend városát érintő közlekedési feltételek javítása, 
− Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híddal kapcsolatos beruházás.  

 
 
20.31.4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 10 000,0 10 000,0 100,0

Támogatás 10 000,0 10 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 31 04 00  Keskeny nyomtávú vasúti 
fejlesztések (363795)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 10 000,0 0,0 10 000,0
2016. évi módosított előirányzat 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 10 000,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett.  
 
Az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, 10.000,0 millió forintot biztosított a 
kisvasutak fejlesztésére, az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal.  
 
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel kötött támogatói okirat keretében a forrás az alábbi 
célokra kerül átcsoportosításra: 

− Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) infrastrukturális fejlesztése, 
− Királyréti Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 
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− Lillafüredi Állami Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 
− Kemencei Erdei Múzeumvasút infrastrukturális fejlesztése, 
− Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 
− a kisvasút járműfejlesztése. 

 
Fenti feladatok megvalósítása érdekében 10.000,0 millió forint kifizetése 2016. évben 
megtörtént. 
 
20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 560,1 57,0 18,6 3,3 32,6

Bevétel 38,4 38,4 100,0

Költségvetési maradvány 578,7 18,6 18,6 3,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

20 31 06 00  Vasúti hidak és acélszerkezetek 
felújítása (297379)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 18,6 18,6 0,0
- Többletbevétel 38,4 38,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 18,6 18,6
Összes kifizetés 18,6 0,0 18,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. Az 57,0 millió forint összegű módosított előirányzatból 18,6 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi maradvány a Kormány döntését követően 
átcsoportosításra került fejezeten belül más célra történő felhasználásra. A MÁV Zrt-vel 
megkötött 2014. évi szerződés lezárásával 38,4 millió forint fel nem használt támogatási 
összeg került visszafizetésre.  
A 2014. évi támogatási szerződés keretében az alábbi feladatok valósultak meg: 

− Gubacsi úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Soroksári úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Budafoki úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Fehérvári úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Bartók Béla úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli 

terv, 
− Bakony-ér híd és Gerence-patak híd átépítése engedélyezési és kiviteli terv, 
− Gubacsi Duna ág hídnál közmű kiváltás és közúti forgalomtechnikai tervek. 
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A 2014. évi támogatási szerződés keretében a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak 
felújítására, hídrekonstrukciós feladataira irányuló tervezési munkák valósultak meg. 
 
20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 125,3 1 000,0 1 338,1 1 238,1 110,0 92,5

Támogatás 1 100,0 1 000,0 1 096,5 1 096,5 99,7 100,0

Költségvetési maradvány 266,8 241,6 241,6 90,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

20 31 10 00 Vasúthálózat fejlesztése (246078) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Korm. hatáskörben 100,0 0,0 100,0
- Előirányzat-maradvány 241,6 241,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,5 0,0 -3,5
2016. évi módosított előirányzat 1 338,1 241,6 1 096,5 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 1 238,1 1 238,1
Összes kifizetés 1 238,1 0,0 1 238,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítását követően a módosított előirányzat összege 
1.000,0 millió forint. 
 
Az 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárult ahhoz, hogy az 
1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat 3.1. pontjában biztosított források a Kínai-magyar Vasút 
Nonprofit Vegyesvállalat megalapítására és működtetési feltételeinek biztosítására is 
felhasználásra kerüljenek. 
 
Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés 2016. évben történt módosítását 
követően a MÁV Zrt. az alábbi feladatokat valósítja meg a Budapest-Belgrád vasútvonal 
felújításának előkészítésével kapcsolatban:  

− döntés-előkészítő tanulmány összeállítása,  
− részletes megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, 
− engedélyes tervek előkészítéséhez szükséges kiegészítő vizsgálatok, 

adatgyűjtések és egyeztetések elvégzése, 
− a beruházás jogi és finanszírozási konstrukciójának kidolgozása. 

 
Az előirányzatból a fenti feladatokra 1.238,1 millió forint került felhasználásra. 
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20.31.12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 7 457,5 7 457,5 13 854,9 13 448,7 97,1

Támogatás 2 194,5 7 457,5 7 457,5 11 660,4 11 660,4 531,3 100,0

Költségvetési maradvány 2 194,5 2 194,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 12 00 Közútfejlesztési feladatok 
végrehajtása (348217)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 457,5 0,0 7 457,5
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 895,3 0,0 3 895,3
- Előirányzat-maradvány 2 194,5 2 194,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 307,6 0,0 307,6
2016. évi módosított előirányzat 13 854,9 2 194,5 11 660,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,6 3,6
− gazdasági társaság 13 445,1 13 445,1
Összes kifizetés 13 448,7 0,0 13 448,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása előirányzat 2016. évi forrásait a 2016. évi 
költségvetési törvényben szereplő 7.457,5 millió forint, a 2015. évről áthozott 2.194,5 millió 
forint maradvány, az év közben Korm. határozatokkal biztosított 3.895,3 millió forint 
(1049/2016. (II. 15.) Korm. határozattal 3.515,2 millió forint, az 1594/2016. (X. 28.) Korm. 
határozatban szereplő 40,1 millió forint, az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 7,0 millió 
forint, a 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 3,0 millió forint, az 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozattal 330,0 millió forint), valamint a fejezeten belül átcsoportosított 307,6 millió 
forint biztosította. 
Az előirányzaton a 2015. évről áthozott maradvány kifizetése teljes körűen megtörtént. A 
2016. évi forrásokból 406,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 3,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
A forrás felhasználása a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg.  
Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást: 

− 4451. j. út - Nagylak keleti elkerülő út megépítése, 
− 42154. j. út - Nagygyanté és Geszt települések közötti országos közút felújítása, 
− Kisvárda déli tehermentesítő út a 4. sz. - 4108.j. összekötő út között és két csomópont 

megvalósítása, 
− Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megvalósítása. 
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20.31.13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 200,0 200,0 59,2 0,0

Bevétel 59,2 59,2 100,0

Támogatás 200,0 200,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 13 00 Győr-Gönyü kikőtőfejlesztés 
(348717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 59,2 59,2 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -200,0 0,0 -200,0
2016. évi módosított előirányzat 59,2 59,2 0,0 0,0 0,0 
 
A Győr-Gönyű kikötőfejlesztés előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 200,0 millió forint. Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre 
ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 
30.) Korm. határozat alapján a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú, 
EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges 
finanszírozására 2005. november 25-én került sor a támogatási szerződés megkötésére. 
A kikötőfejlesztés folytatásaként az újabban jelentkező betelepülők beruházási igényeihez 
kapcsolódó állami infrastruktúra fejlesztéseket biztosítani kell. A kikötőfejlesztési projekt 
2016. évi előkészítési munkáinak megvalósítása érdekében a Belügyminisztériummal és az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal került sor támogatási szerződés megkötésére. 
A szerződés alapján a 200,0 millió forint összegű támogatás előirányzat átcsoportosítással 
került átadásra a XIV. Belügyminisztérium fejezet 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára. 
Az előirányzat javára 2016 decemberében 59,2 millió forint összegű bevétel érkezett, melyet 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, – a 2015. évi támogatási szerződés alapján –, mint 
fel nem használt forrást utalt vissza. Az 59,2 millió forint forint összeg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősül. 
 
20.31.14 Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 400,0 400,0 530,0 505,0 95,3

Támogatás 400,0 400,0 530,0 530,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 14 00 Debreceni regionális repülőtér 
működésének támogatása (354362)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 400,0 0,0 400,0
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 130,0 0,0 130,0
2016. évi módosított előirányzat 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 505,0 505,0
Összes kifizetés 505,0 0,0 505,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt, 
melyet kiegészített az év közben fejezeten belül átcsoportosított 130,0 millió forint. Az 
előirányzat 2016. évi módosított előirányzata 530,0 millió forint volt. 
Az előirányzat fedezetet biztosított az alábbi három, gazdasági és kereskedelmi szempontból 
meghatározó jelentőségű regionális repülőtér 2016. évi biztonságos és hatékony 
üzemeltetéséhez szükséges repülésbiztonsági és utastájékoztatási feladatainak ellátásához 
nyújtott támogatáshoz: 

− Az Airport-Debrecen repülőtér-üzemeltető Kft. által üzemeltetett Debrecen 
Nemzetközi Repülőtér részére 400,0 millió forint összegben; 

− A Hévíz Balaton Airport Kft. által üzemeltetett Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér 
részére 125,0 millió forint összegben; 

− A Békés Airport Kft. által üzemeltetett Békéscsabai Repülőtér részére 5,0 millió forint 
összegben. 

Az EU Bizottsága lehetővé tette, hogy a tagállamok szigorú és átlátható feltételrendszer 
szerint állami támogatást nyújtsanak repülőterek és légitársaságok részére a 2014. április 4-től 
kezdődő 10 éves átmeneti időszakban. A Bizottság vonatkozó irányelvi szintű rendelkezései 
szerint az évi 200.000 fő alatti utasforgalmat bonyolító repülőterek előreláthatóan nem tudják 
fedezni a beruházási és működési költségeik nagy részét és azok részére – amennyiben ez 
„nem vezet a repülőterek közötti jogtalan hátrányos megkülönböztetéshez” – adott 
feltételrendszer szerint állami támogatás nyújtható. 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 25,0 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.31.15 Kiemelt közúti beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 350,0 10 611,5 10 611,5 3 031,9 100,0

Támogatás 10 961,5 0,0

Költségvetési maradvány 10 611,5 10 611,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 15 00 Kiemelt közúti beruházások  
(351617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 10 611,5 10 611,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 10 611,5 10 611,5 0,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 2,3 2,3
− gazdasági társaság 10 609,2 10 609,2
Összes kifizetés 10 611,5 0,0 10 611,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kiemelt közúti beruházások előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
Az előirányzat forrása a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10.611,5 millió 
forint összege. 
 
A maradvány terhére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt.-vel, valamint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-vel kötött támogatási 
szerződések keretében megvalósítandó, alábbiakban felsorolt projektek kerültek 
finanszírozásra:  
 

− Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85), 
− M4 Abony-Fegyvernek újraindítása, 
− Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M4), 
− Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M8), 
− Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M44), 
− 23. és 25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának fejlesztése, 
− 471.sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakasz fejlesztése, 
− 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) megvalósítása, 
− Esztergom város megközelítésének biztosítása, 
− Nyíregyháza 36. sz. főút és 3317. jelű út kereszteződésének (Mező utcai csomópont) 

átépítése, 
− Pilisvörösvár 10. sz. főúti aluljáró jégmentesítése, 
− Zalaegerszeg megyei jogú város gyorsforgalmi úthálózatba történő bekötése, 
− Modern Városok Program keretében megvalósítandó projektek, 
− az NFM által nevesített határ menti projektek előkészítése és előfinanszírozása, 
− 813. Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és 

kompenzációs intézkedések. 
 
A 10.611,5 millió forint összegű, 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes 
mértékben felhasználásra került. 
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20.32 Közlekedési ágazati programok 
 
20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 514,0 399,2 399,2 408,6 408,6 79,5 100,0

Bevétel 26,5 7,9 7,9 29,8 100,0

Támogatás 446,5 399,2 399,2 399,2 399,2 89,4 100,0

Költségvetési maradvány 42,5 1,5 1,5 3,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 01 00  A közösségi közlekedés 
összehangolása (295735)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 399,2 0,0 399,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1,5 1,5 0,0
- Többletbevétel 7,9 7,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 408,6 9,4 399,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 0,3 0,3
− más fejezet intézménye 0,0
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,2 1,2
− nonprofit társaság 407,1 407,1
Összes kifizetés 408,6 0,0 408,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat 399,2 millió forint, amely teljes egészében 
felhasználásra került.  
 
Az előirányzat elsősorban – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI 
Nonprofit Kft.) Személyközlekedési Igazgatóság keretében működő – intézményrendszert 
(regionális közlekedésszervező irodák) finanszírozta (350,0 millió forint), amely a közösségi 
közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátását segíti. A szerződés pénzügyi lezárására 2017. évben került sor. Fel nem 
használt támogatás a 2016. évben nem keletkezett. A szakmai feladatok maradéktalanul 
teljesültek.  
 
Ezen túlmenően az előirányzat egyéb kiemelten fontos feladatokra is fedezetet nyújtott, 
amelyek a  KTI Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége eredményeként valósultak meg. 
 A Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés szabályozásával és fejlesztésével 
összefüggő feladatokra biztosított 34,0 millió forint teljes egészében felhasználásra került.  
Az elektromos mopedek helyi és helyközi közlekedésben való részvételének az 
esélyegyenlőség és hozzáférhetőség szempontjából történő vizsgálatára kötött szerződés (15,2 
millió forint) lezárása folyamatban van. 
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20.32.2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 52 039,4 60 167,2 60 167,2 68 495,2 66 096,1 127,0 96,5

Bevétel 2 603,1 1 181,0 1 181,0 2 587,6 2 587,6 99,4 100,0

Támogatás 55 577,7 58 986,2 58 986,2 59 766,2 59 766,2 107,5 100,0

Költségvetési maradvány 6 141,4 6 141,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban egy tizedessel

20 32 02 00  Közúthálózat fenntartás és 
működtetés (348228)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 60 167,2 1 181,0 58 986,2
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 740,0 0,0 740,0
- Előirányzat-maradvány 6 141,4 6 141,4 0,0
- Többletbevétel 1 406,6 1 406,6
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 40,0 0,0 40,0
2016. évi módosított előirányzat 68 495,2 8 729,0 59 766,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 7,7 7,7
− nonprofit társaság 65 348,4 65 348,4
− önkormányzat/vagy intézménye 740,0 740,0
Összes kifizetés 66 096,1 0,0 66 096,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. a Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzat 2016. évi támogatási összegét 
58.986,2 millió forintban, a tervezett bevétel összegét 1.181,0 millió forintban határozta meg. 
A törvény szerinti kiadási előirányzat 60.167,2 millió forint volt. 
 
A 2015. évi maradvány összege 6.133,6 millió forintban került igénybevételre. 
 
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat működtetéséhez (vagyis az 
üzemeltetéséhez és karbantartásához), az út- és hídfelújítási feladatokhoz, valamint az 
alágazattal összefüggésben jelentkező szakmai, illetve szakértői feladatok ellátásához 
szükséges források biztosítása. 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás – a pénzügyi műveletek kiadásainak biztosítása 
mellett – az alábbi feladatok finanszírozását biztosította: 

− A Magyar Közút NZrt. közútkezeléssel kapcsolatos feladatai (az országos 
közúthálózaton, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos közúti 
Adatbankban nem szereplő vagyonelemeken végzett üzemeltetési, karbantartási és 
útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásának finanszírozása a 2016. év 
februárjában aláírt 5 éves Támogatási Szerződés 2016. évi ütemezése alapján); 

− Központi üzemeltetés az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában 
álló, az Országos közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, 
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szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, 
amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák: 

= Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység rendszeres 
ellenőrzése; 

= Műszaki szakértői feladatok.  
− Út-, hídfelújítás, -fejlesztés (az országos közúthálózaton, illetve a magyar állam 

tulajdonában álló, az Országos közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemeken 
végzett felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának finanszírozása); 

− Egyedi miniszteri döntés alapján út-, hídfelújítás, fejlesztés (a helyi és országos 
közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozás megvalósításának 
finanszírozása); 

− Az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint 
Kisvárda önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztése, valamint  

− Pátroha önkormányzata Pátroha–Rétközberencs összekötő út fejlesztése. 
 
A 2016. évi kifizetések mindösszesen 66.096,1 millió forint összegben realizálódtak, a 
fennmaradó 2.399,1 millió forint maradványból 2.398,8 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány, 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.   
A maradvány nagyobb részét a Magyar Közút NZrt.-vel, az út- hídfelújítás, -fejlesztés 
finanszírozására megkötött felújítási támogatási szerződés (2.366,3 millió forint), a 
fennmaradó részt a központi üzemeltetési feladatokra megkötött 4 kisebb vállalkozási 
szerződés (összesen 32,5 millió forint) tartalmazza. 
 
20.32.3 Útdíj rendszerek működtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 16 716,3 18 314,3 18 314,3 28 101,6 26 527,7 158,7 94,4

Bevétel 858,7 2 906,0 2 906,0 338,4 100,0

Támogatás 20 401,2 18 314,3 18 314,3 18 250,4 18 250,4 89,5 100,0

Költségvetési maradvány 2 401,5 6 945,2 6 945,2 289,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-Költségvetési maradvány

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 03 00  Útdíj rendszerek működtetése  
(341573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 18 314,3 0,0 18 314,3
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -3 000,0 0,0 -3 000,0
- Előirányzat-maradvány 6 945,2 6 945,2 0,0
- Többletbevétel 2 906,0 2 906,0 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2 936,1 0,0 2 936,1
2016. évi módosított előirányzat 28 101,6 9 851,2 18 250,4 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 129,5 129,5
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,5 0,5
− gazdasági társaság 26 397,7 26 397,7
Összes kifizetés 26 527,7 0,0 26 527,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 18.314,3 millió forint, 
melyet kiegészített 6.945,2 millió forint maradvány, illetve az év közbeni 2.906,0 millió forint 
többletbevétel. Az 1173/2016. (IV. 8.) Korm. határozat 3.000,0 millió forint fejezeten belüli 
átcsoportosításáról döntött. 
 
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a 
megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerrel (UD rendszer) kapcsolatban a 
Kormány az útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint az útdíjellenőrzés-támogatói 
feladatok ellátása érdekében, a szerződéskötésre – az állam nevében – a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központot (KKK), az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint az 
egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására pedig az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t 
jelölte ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnevezése a közútkezelői feladatok átadásáról 
szóló 2013. évi CLXVI. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 2013. november 1-től 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-re (NÚSZ Zrt.) módosult.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) szerint a díjköteles utak használatáért 
fizetendő használati díj, pótdíj beszedésének ellátására (HD rendszer), a díjellenőrzési 
létesítmények üzemeltetése és működtetése érdekében a NÚSZ Zrt. szerződést köt a KKK-
val. A használati díj tekintetében díjellenőrzésre a NÚSZ Zrt. is jogosult. Az autópályák, 
autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet alapján a 
pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be. 
 
2016. évben az UD rendszer és a HD rendszer működtetésével, valamint az azokhoz 
kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat a KKK az általa kezelt, a 
Kvtv.-ben meghatározott Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból 
biztosította.  
A NÚSZ Zrt. jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához az előirányzat terhére 2016. 
évre 18.314,3 millió forint fedezet állt rendelkezésre. 2016 decemberében további 2.779,0 
millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra, az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. 
határozattal. 
 
Az előirányzatról kerültek finanszírozásra a NÚSZ Zrt. által elvégzett alábbi feladatok: 

− a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához 
szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve 
fenntartása, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés 
támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek, az 
időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó 
értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési 
felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati 
tevékenységek ellátása. 
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A NÚSZ Zrt. a 2016. évi tevékenységét egy integrált szolgáltatási szerződés keretében látta 
el. 
Az év végi maradvány összege 1.573,8 millió forint, melyből 1.572,1 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.32.4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 3 779,8 3 507,7 3 507,7 3 522,6 3 522,6 93,2 100,0

Bevétel 185,1 27,2 27,2 14,7 100,0

Támogatás 3 594,7 3 507,7 3 507,7 3 495,4 3 495,4 97,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 04 00  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. működési támogatása  (348240)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 507,7 0,0 3 507,7
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 27,2 27,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -12,3 0,0 -12,3
2016. évi módosított előirányzat 3 522,6 27,2 3 495,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 27,2 27,2
− gazdasági társaság 3 495,4 3 495,4
Összes kifizetés 3 522,6 3 522,6 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzata 3.507,7 millió forint. 
 
Az előirányzat felhasználása – az országos közutak és vasutak építtetői feladatait ellátó NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, a projektek menedzsment költségeként más 
forrásból meg nem térülő költségeinek finanszírozására szolgáló –  bruttó 3.495,4 millió forint 
összegű támogatási szerződés keretében történt meg. 
 
A 2016. év folyamán a szerződés teljes 3.495,4 millió forint összegének kifizetése megtörtént. 
Pénzügyi tranzakciós illetékként 12,3 millió forint összegű előirányzat került átadásra az 
NFM igazgatása részére. 
Az előirányzaton maradvány nem képződött. 
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20.32.5 TEN-T projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 027,5 3 644,1 2 548,9 248,1 69,9

Bevétel 146,6 0,0

Támogatás 1 839,0 0,0

Költségvetési maradvány 2 686,0 3 644,1 3 644,1 135,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 05 00  TEN-T projektek (257201) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 644,1 3 644,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 644,1 3 644,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 832,7 832,7
− más fejezet fejezet intézménye 1 295,7 1 295,7
− nonprofit társaság 276,9 276,9
− gazdasági társaság 0,4 0,4
− önkormányzat/vagy intézménye 143,2 143,2
Összes kifizetés 2 548,9 0,0 2 548,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási fejlesztések, 
illetve azok előkészítése történt. 2016. évben már nem volt megvalósítás alatt álló projekt. 
2016. évben benyújtásra került az INEA-nak a CROCODILE és „22. számú prioritás vasúti 
tengely” projektek záró jelentése. 
A 2016. évi költségvetésben már nem szerepelt TEN-T előirányzat, kizárólag a korábbi évek 
3.644,1 millió forint maradványa került felhasználásra. 
Év közben az előirányzat csökkentésre került az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozattal, az 
1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozattal és az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal, 
összesen 2.128,4 millió forint összegben. 
 
2016. évben az előirányzat terhére történt kifizetések összege 2.548,9 millió forint: 

− 22. számú prioritás vasúti tengely tanulmány 0,4 millió forint, 
− CROCODILE projekt 420,1 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása 2.128,4 millió forint.  

 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 1.095,3 millió forint, melyből 979,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 116,3 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
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20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 100,0 50,0

Támogatás 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Költségvetési maradvány 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 06 00  Belvízi hajózási alapprogram 
(245823)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,1 0,0 0,1
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,1 0,1 0,0
- Többletbevétel
2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (maradvány - saját fej. kez. ei.) 0,1 0,1
Összes kifizetés 0,1 0,1 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Belvízi hajózási alapprogram előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 0,1 millió forint.  
 
Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos 
zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges 
finanszírozási forrás biztosítása. piaci zavarok esetén a tagállamokban létrehozott alapok 
között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével 
összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten, a módosított 
kiadási előirányzat 0,2 millió forint. Az Európai Bizottság nem állapított meg súlyos zavart a 
hajózási piacon 2016. évben, ezért az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint összegű maradvány 
rendezése történt meg. 
A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint. 
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20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 652,1 1 898,6 1 898,6 4 012,0 2 257,1 136,6 56,3

ebből:  személyi juttatás 5,0 5,0

Bevétel 1 893,6 1 700,0 1 700,0 2 260,3 2 260,3 119,4 100,0

Támogatás 220,8 198,6 198,6 198,6 198,6 89,9 100,0

Költségvetési maradvány 1 090,9 1 553,1 1 553,1 142,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 11 00 A közúti közlekedésbiztonság 
javítása és szakképzési feladatok (333717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 898,6 1 700,0 198,6 5,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 553,1 1 553,1 0,0
- Többletbevétel 560,3 560,3 0,0
- Egyéb módosítások -5,0
2016. évi módosított előirányzat 4 012,0 3 813,4 198,6 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1 085,6 1 085,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 9,8 9,8
− nonprofit társaság 1 156,9 1 156,9
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 4,8 4,8
Összes kifizetés 2 257,1 0,0 2 257,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 1.700,0 millió forint, 
támogatási előirányzata 198,6 millió forint, kiadási előirányzata 1.898,6 millió forint volt. A 
bevételi előirányzaton 560,3 millió forint többletbevétel keletkezett (a vizsgáztatások 
számának megemelkedése következtében). Az előző évi maradvány (1.553,1 millió forint) 
összegével módosított kiadási előirányzat 4.012,0 millió forint. 
 
Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami 
feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról 
szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. Tárcaközi egyeztetést 
követően, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott 
„Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” éves Intézkedési Terveiben 
meghatározott célkitűzések és feladatok alapján került sor a források felhasználására. Az 
NFM rendeletben, valamint utasításban határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési 
hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – 
Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását. 
 
A 2014-2016-os évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2016. évi Közúti 
Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladatok végrehajtása érdekében 
egyrészt támogatási (878,5 millió forint), másrészt vállalkozási szerződéseket (136,0 millió 
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forint) kötött a tárca a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel, továbbá 
támogatási szerződést kötött a Hungaroring Sport Zrt.-vel (153,5 millió forint). Új feladatként 
jelentkezett a civil közlekedésbiztonsági szervezetekkel, „Élet Úton” partnerekkel való 
együttműködés az Intézkedési Terv akciócsoportelemei között, e feladat ellátására az NFM az 
Országos Polgárőr Szövetséggel kötött támogatási szerződést 35,0 millió forintösszegben. 
 
Kisköltségű infrastrukturális beavatkozások végzésére, végrehajtására 30,0 millió forint 
átadásra került az NFM fejezeten belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő támogatási 
szerződés finanszírozásának biztosítására. 2016. évben a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 
közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére 600,0 millió forint átutalása történt meg. 
 
Továbbá támogatási forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvény értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszter ágazatába tartozó 
szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat is. A rendelkezésre álló összegből 
2016. évben 100,5 millió forint összegű támogatási szerződés megkötésére került sor a 
feladatot végrehajtó, megvalósító KTI Nonprofit Kft-vel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.553,1 
millió forint volt, amelyből 1.543,2 millió forint felhasználásra került. A KTI Nonprofit Kft.-
nek a támogatási és vállalkozási szerződéseire 1.395,9 millió forint, a Hungaroring Sport Zrt. 
támogatási szerződésére 146,0 millió forint, valamint Magyar Államkincstárnak 1,3 millió 
forint tranzakciós díj került kifizetésre. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi maradványa 1.754,9 millió forint, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.332,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa 422,8 millió forint.  
 
 
20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 216,6 180,0 180,0 302,6 206,4 95,3 68,2

Bevétel 206,8 180,0 180,0 236,4 236,4 114,3 100,0

Költségvetési maradvány 76,0 66,2 66,2 87,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 12 00 Közúti közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi feladatok (333728)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 180,0 180,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 66,2 66,2 0,0
- Többletbevétel 56,4 56,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 302,6 302,6 0,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 171,0 171,0
− gazdasági társaság 15,9 15,9
− önkormányzat/vagy intézménye 2,2 2,2

egyéb (civil szervezet) 17,3 17,3
Összes kifizetés 206,4 0,0 206,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 180,0 millió 
forint volt. Ezzel szemben a tényleges bevétel 236,4 millió forint volt, amely 56,4 millió 
forint többletbevételt eredményezett. A többletbevételt a közúti járműveken végzett 
környezetvédelmi felülvizsgálatok számának emelkedése okozta.  
Az előirányzat felhasználására a közúti járművek forgalomba-helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 
gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 
szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján került sor. 
A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012 (X. 31.) NFM 
rendelet értelmében, az NFM támogatási szerződéseket kötött a KTI Nonprofit Kft.-vel a 
„Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok” ellátására, 193,0 millió forint 
összegben.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,2 millió forint, mely 2016. 
év I. félévében  kifizetésére került. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 80,1 
millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,1 millió forint. 
 
20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 37,3 49,1 49,1 104,9 84,9 227,6 80,9

Támogatás 69,8 49,1 49,1 49,1 49,1 70,3 100,0

Költségvetési maradvány 23,3 55,8 55,8 239,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 13 00  Zajtérképezés EU tagállami 
feladatai (296302)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 49,1 0,0 49,1
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 55,8 55,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 104,9 55,8 49,1 0,0 0,0 
 

2479



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 84,9 84,9
Összes kifizetés 84,9 0,0 84,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 49,1 millió 
forint volt. Az előző évi maradvány (55,8 millió forint) összegével a módosított kiadási 
előirányzat 104,9 millió forint, melyből 84,9 millió forint került felhasználásra. 
 
A fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése az EU 
tagállamok feladata. 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és 
annak végrehajtását szabályozó 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet teljes körűen rögzíti a 
stratégiai zajtérképekre és az azok alapján elkészítendő intézkedési tervekre vonatkozó 
követelményeket.  
Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú 
közutakra és a 30 ezer szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal szakaszokra 
2012-2013. években elkészült stratégiai zajtérképek alapján zajvédelmi intézkedési terveket 
kell készíteni. 
Az előirányzat terhére az NFM a KTI Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződést „2016-
2017. évi EU zajvédelmi témájú K+F feladatok ellátása ” tárgyban. A támogatás 
felhasználásával készültek el 2017. május 31-re:  

− Békés megye, 
− Borsod-Abaúj-Zemplén, 
− Hajdú-Bihar megye, 
− Jász-Nagykun-Szolnok megye,  
− Nógrád megye,  
− Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
vonatkozásában nagyforgalmú közutak és nagyforgalmú vasutak stratégiai zajtérképei. 

 
A KTI Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződésekre 2016. évben 29,1 millió forint kifizetés 
történt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 20,0 
millió forint. 
 
20.32.27 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 250,0 61 800,0 61 800,0 65 956,5 19 187,4 7 675,0 29,1

ebből:  személyi juttatás 108,0 108,0 108,0 0,0

Bevétel 28 200,0 28 200,0 28 200,0 0,0

Támogatás 4 406,5 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 762,5 100,0

Költségvetési maradvány 4 156,5 4 156,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 27 00  CEF projektek (348251) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 61 800,0 28 200,0 33 600,0 108,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 156,5 4 156,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 65 956,5 32 356,5 33 600,0 108,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 12,1 12,1
− gazdasági társaság 17 661,4 17 661,4

egyéb (egyéb civil szervezetek) 1 513,9 1 513,9
Összes kifizetés 19 187,4 0,0 19 187,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat 2016. évi eredeti 
kiadási előirányzata 61.800,0 millió forint, bevételi előirányzata 28.200,0 millió forint, 
támogatási előirányzata 33.600,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi 4.156,5 
millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
2016. évben 12 db támogatási szerződés került megkötésre, melyből 5 szerződés a nyertes 
CEF támogatású projektek előfinanszírozását szolgálja, további 7 esetben már CEF 
támogatási szerződés került aláírásra. 
A CEF hazai szabályozási környezet kialakítása 2015. évben kezdődött meg, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 2016 áprilisában lépett hatályba (CEF Kormányrendelet). 
2016. év márciusában benyújtásra kerültek az 1. EU pályázati körben nyertes projektek éves 
jelentései, melyeket az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA május-júniusban fogadott el, 
majd a 2016. év novemberében aláírásra kerültek az EU-val a 2. pályázati körben nyertes 
projektek támogatási megállapodásai. A végrehajtó szervekkel kötendő támogatási 
szerződések megkötése folyamatos. 
2016. évben az előirányzat terhére alapvetően támogatási előleg formájában történt kifizetés, 
bevétel elszámolásra egyelőre nem került sor: 

− Előfinanszírozási támogatási szerződés 2.253,6 millió forint; 
− CEF támogatási szerződések 16.933,8 millió forint; 
− Összesen 19.187,4 millió forint. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18.569,1 millió forint. 
 
20.32.28 Kiemelt közúti projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 160 000,0 160 000,0 90 408,7 90 021,7 99,6

Támogatás 160 000,0 160 000,0 90 408,7 90 408,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 32 28 00  Kiemelt közúti projektek (351651) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 160 000,0 0,0 160 000,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -137 992,4 0,0 -137 992,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 68 401,1 0,0 68 401,1
2016. évi módosított előirányzat 90 408,7 0,0 90 408,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 90 021,7 90 021,7
Összes kifizetés 90 021,7 0,0 90 021,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv.-ben szereplő 160.000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzatot csökkentette év 
közben az 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, az 1080/2016. (II. 26.) Korm. határozat és az 
1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által előírt előirányzat-átcsoportosítások összege, így 
90.408,7 millió forint forrás állt rendelkezésre a 2016. évben. 
 
A támogatási szerződés az alábbi projektek 2016. évi forrásszükségletét biztosítja: 

− Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85) Csorna-Sopron kelet 
szakasz megvalósítása, 

− Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M4), M0-Cegléd-Abony 
kelet (elválási csomópont nélkül) közötti szakasz megvalósítása, 

− M44 Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz megvalósítása, 
− 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának előkészítése, 
− 102. sz. főút Esztergom-M1 autópálya közötti kapcsolat megvalósítása, 
− 471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson-megyehatár (Nyíradony) közötti szakasz 

megvalósítása, 
− 813. sz. főút Győr kelet lekerülő (II-III. ütem) megvalósítása, 
− további kormányhatározatokban elrendelt közúti beruházások, 
− 813. Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és 

kompenzációs intézkedések, fakivágási és csereerdősítési tevékenységek. 
 

A 2016. évben rendelkezésre álló előirányzatból pénzügyi tranzakciós illetékként 560,0 millió 
forint összegű előirányzat került átadásra az NFM igazgatása részére, a fenti projektekre 
90.021,7 millió forint került felhasználásra. Az előirányzaton 387,0 millió forint maradvány 
keletkezett, amely összegből 109,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.32.29 Légiszállítási szolgáltatások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 250,0 250,0 100,0

Támogatás 250,0 250,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 29 00  Légiszállítási szolgáltatások 
(358473)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 250,0 0,0 250,0
2016. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 250,0 250,0
Összes kifizetés 250,0 0,0 250,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kormány az 1469/2016. (VIII. 31.) számú határozatában döntött a Légiszállítási 
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára történő 250,0 millió forint előirányzat-
átcsoportosításról.  
A 2016 decemberében aláírt közszolgáltatási szerződésben az NFM a 2003/2016 sz. és a 
2052/2016 számú Korm. határozatok alapján veszteségkompenzáció címén nyújt támogatást a 
Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. részére. A veszteségkompenzáció közszolgáltatási 
kötelezettség ellenében kerül kifizetésre, amely alapján a Wizz Air Hungary Légiközlekedési 
Kft. Budapest és Koszovó, Pristina, Podgorica, Szkopje, Tirana között üzemeltet heti kettő 
frekvenciával közvetlen légijáratokat. 
 
A kifizetésekre a szerződés értelmében negyedévente történő utólagos elszámolás alapján 
kerül sor.  
 
Tekintettel arra, hogy a 2016. évre biztosított 250,0 millió forint összegű forrás nem került 
lekötésre, így 2016 decemberében a 250,0 millió forint összegű forrás a központi költségvetés 
részére visszafizetésre került. 
 
20.32.30 Közúthálózat felújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 69 300,0 69 050,0 69 050,0 100,0

Támogatás 69 300,0 69 050,0 69 050,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 30 00  Közúthálózat felújítása (358584) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 69 300,0 0,0 69 300,0
- Korm. hatáskörben 69 300,0 0,0 69 300,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -69 550,0 0,0 -69 550,0
2016. évi módosított előirányzat 69 050,0 0,0 69 050,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 69 050,0 69 050,0
Összes kifizetés 69 050,0 0,0 69 050,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Közúthálózat felújítása előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 
forrást a 2016. évi költségvetés törvénymódosítás biztosította, 69.300,0 millió forint 
összegben.  
 
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai 
állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi (így 
különösen tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projekt-zárási) tevékenység 
finanszírozása. 
Az előirányzat biztosítja a „Komplex útfelújítási program” című projekt központi 
költségvetésből történő finanszírozásáról szóló 1055/2016. (II. 15.) Kormányhatározat szerinti 
Komplex útfelújítási program 2016. évekre ütemezett feladataihoz szükséges forrást. 
 
A megvalósítandó feladatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött, bruttó 69.050,0 millió 
forint összegű támogatási szerződés keretében kerültek finanszírozásra. A szerződés pénzügyi 
ütemtervének megfelelően, a támogatási előleg 2016. év folyamán 3 részletben került 
kifizetésre. A záró szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2018. július 31. 
Pénzügyi tranzakciós illetékként 250,0 millió forint összegű előirányzat került átadásra az 
NFM igazgatása részére. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
20.32.31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 6 000,0 10 035,0 10 000,0 99,7

Támogatás 6 000,0 10 035,0 10 035,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 32 31 00  A budapesti elővárosi közlekedés 
átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása (358840)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 6 000,0 0,0 6 000,0
- Korm. hatáskörben 7 035,0 0,0 7 035,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3 000,0 0,0 -3 000,0
2016. évi módosított előirányzat 10 035,0 0,0 10 035,0 0,0 0,0 
 

2484



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 10 000,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította, 6.000,0 millió forint összegben. 
 
Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán 
felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 2016. január 1-jétől történő 
megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében. 
 
A Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 17.) 
Korm. határozat 5. pontja rendelkezett a Budapesti elővárosi közlekedés átmeneti 
likviditásának biztosítása és támogatása fejezeti kezelésű előirányzat összegének (6.000,0 
millió forint) 4.035,0 millió forint összeggel történő megemeléséről. A megnövelt előirányzat 
nyújtott fedezetet a budapesti elővárosi közlekedés működtetésének támogatása mellett a 
Budapest Főváros Önkormányzatánál felmerülő, BHÉV Zrt. kiválásával és létrehozásával 
kapcsolatban felmerült költségeire (összesen 10.000,0 millió forint), valamint az NFM által 
fizetendő kincstári és tranzakciós díjak összegére (35,0 millió forint). 
„A f ővárosi elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása” tárgyú, többször 
módosított támogatási szerződés 10. 000,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosított Budapest Főváros Önkormányzata részére, a fővárosi elővárosi közlekedés 2016. 
január 1- 2016. november 7. közötti működtetésére. A támogatási szerződés lezárására 2017. 
évben került sor. Az 558,3 millió forint összegű fel nem használt támogatást Budapest 
Főváros Önkormányzata a tárca részére visszautalta. 
 
Az előirányzaton 35,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 
2016. évben.  
 
20.32.32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 7 500,0 9 218,7 9 218,7 100,0

Támogatás 7 500,0 9 218,7 9 218,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 32 00  Tengelysúlymérő-rendszer és 
kapcsolódó beruházások (359128)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 7 500,0 0,0 7 500,0 131,5
- Korm. hatáskörben 2 200,0 0,0 2 200,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -481,3 0,0 -481,3 -131,5
2016. évi módosított előirányzat 9 218,7 0,0 9 218,7 0,0 0,0 
 

2485



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 9 218,7 9 218,7
Összes kifizetés 9 218,7 0,0 9 218,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította 7.500,0 millió forint összegben.  
A módosított támogatási és kiadási előirányzata 9.218,7 millió forint volt. A teljes módosított 
előirányzat összege 2016. december 31-ig kifizetésre került, így az előirányzatnak nincsen 
2016. évi maradványa. 
 
A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó 
ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításához szükséges intézkedésekről szóló 2009/2016. 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében az NFM az NKH-val és a NÚSZ Zrt.-
vel támogatási szerződést kötött.  
 
A generálkivitelezői szerződésben meghatározottak szerint 10 db helyszín létesítése 
megtörtént. 
Elvégzésre kerültek a szükséges burkolatjavítási munkálatok, valamint a tengelysúlymérésre 
szolgáló szenzorok és induktív hurkok telepítései. Minden helyszín esetében megtörtént a 
sikeres műszaki átadás-átvétel.  
A generálkivitelezői szerződésben meghatározott, 2017. évben esedékes további 10 helyszín 
közül 5 helyszín esetében – előteljesítés keretében – befejeződtek a szükséges útburkolati 
munkálatok.  
 
 
20.32.34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 000,0 996,5 25,2 2,5

Támogatás 1 000,0 996,5 996,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 34 00  Határ menti közúti fejlesztések 
előkészítése (359140)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,5 0,0 -3,5
2016. évi módosított előirányzat 996,5 0,0 996,5 0,0 0,0 

2486



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 25,2 25,2
Összes kifizetés 25,2 0,0 25,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította, 1.000,0 millió forint összegben. 
 
A kiadások 25,2 millió forint összegben teljesültek, 971,3 millió forint összegben 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett mellett. 
 
A forrás felhasználása a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg. 
Az előirányzat a 2016. évben az 1007/2016 (I. 18.) Korm. határozat 1. számú mellékletében 
szereplő projektlistában foglalt előkészítési feladatok megvalósítására nyújtott fedezetet. 
 
20.32.35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 197,0 2 189,3 0,0

Támogatás 2 197,0 2 189,3 2 189,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 35 00  Kulcsfontosságú budapesti 
közlekedési beruházások előkészítése (359151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 2 197,0 0,0 2 197,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -7,7 0,0 -7,7
2016. évi módosított előirányzat 2 189,3 0,0 2 189,3 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetési törvénymódosítás biztosította 2.197,0 millió forint összegben. 
 
Az 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban meghatározottak értelmében az alábbi 
feladatokra kerül sor forrásbiztosításra: 
 

− Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, 
Danubius és Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő 
vasúti Duna-híd átépítése projekt engedélyezési terveinek elkészítése; 

− Galvani híd és kapcsolódó úthálózat építése projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 

− ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózatba való integrálásához projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 
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− csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 

− a Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése. 

 
Az előirányzatból 2016. évben kifizetés nem történt. 
 
2016. évben összesen 2.189,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 789,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1.400,3 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.32.36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 930,0 926,7 0,0

Támogatás 930,0 926,7 926,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 36 00  Budai vasúti közlekedés fejlesztése 
(359562)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 930,0 0,0 930,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,3 0,0 -3,3
2016. évi módosított előirányzat 926,7 0,0 926,7 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetési törvénymódosítás biztosított, 930,0 millió forint összegben. 
 

− Az 1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat az alábbi feladatokat határozta meg:a budai 
vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok (a Déli pályaudvar 
jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata, a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és 
a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges 
hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése, környezetvédelmi felmérés és organizációs 
vizsgálatok) elvégzése,a Déli pályaudvar végponti területének (peronos vágányok, 
utascsarnok, valamint az attól két oldalra eső vasúti terület az ott lévő üzemi és 
irodaépületekkel) jövőbeni közösségi célú funkcionális hasznosítására vonatkozó 
ötletpályázat kiírása és lebonyolítása. 

 
Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás 2016. évben nem történt, a 926,7 millió forint 
maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.  
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20.32.37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 000,0 0,0

Támogatás 1 000,0 1 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 37 00  Kerékpáros létesítmények 
működtetése és fejlesztése (359573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
2016. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
 
A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1635/2016. (XI. 17.) 
Korm. határozat, a határozatban felsorolt kiemelt kerékpáros projektek, valamint további 
Kormánydöntések szerinti kerékpárút fejlesztések előkészítéséhez – engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészítéséhez – 1.000,0 millió forint biztosítását írta elő. Az előirányzat javára – az 
előzőek szerint meghatározott – 1.000,0 millió forint átcsoportosítására az 1725/2016. (XII. 
10.) Korm. határozattal került sor. 
 
Az előirányzatról 2016. évben kiadás nem teljesült.  
A Korm. határozat alapján az 1.000,0 millió forint összegű maradvány teljes összege 
kötelezettségvállalással terhelt 
 
2016. évi 1.000, millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.33 Hazai fejlesztési programok 
 
20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 11 722,3 12 022,1 12 022,1 12 674,4 12 662,2 108,0 99,9

Bevétel 459,2 459,2 100,0

Támogatás 11 702,2 12 022,1 12 022,1 12 215,2 12 215,2 104,4 100,0

Költségvetési maradvány 20,1 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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 millió forintban, egy tizedessel 

20 33 02 00  Hungaroring Sport Zrt. 
Támogatása (030164)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 022,1 0,0 12 022,1
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 200,0 0,0 200,0
- Többletbevétel 459,2 459,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -6,9 0,0 -6,9
2016. évi módosított előirányzat 12 674,4 459,2 12 215,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 12 662,2 12 662,2
Összes kifizetés 12 662,2 12 662,2 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12.022,1 millió forint volt, 
mely forrás terhére került sor a Formula-1 Világbajnokság 2016. évi Magyar Nagydíj 
megrendezése kapcsán esedékes rendezői jogdíj kifizetésére (1214/2012. (VI. 26.) Korm. 
határozat alapján), a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama rendezői jogdíjának, és a 
rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a Hungaroring Sport Zrt.-nél (HS Zrt.) 2016. 
évben felmerülő költségek forrásának biztosítására (1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat 
alapján), a WTCC (FIA World Touring Car Championship), a DTM (Deutsche Tourenwagen 
Masters), az ETRC (FIA European Truck Racing Championship) 2016. évi magyarországi 
futamának lebonyolítására és az árfolyamveszteség miatti fizetési kötelezettség teljesítésére 
(1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján), a HS Zrt. által 2016. évben megvalósítandó 
Nagy Futam előkészítésére és lebonyolítására, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékek 
finanszírozására. 
 
Az NFM költségvetési fejezetében meglévő forrás a HS Zrt. által kifizetendő Formula-1 
Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjhoz és a Red Bull Air Race Világkupa 
budapesti futam rendezői jogdíjhoz nem volt elegendő, melynek oka a költségvetési 
tervezéskor alkalmazott árfolyam jelentős változása, így az előirányzat megnövelésre került 
459,2 millió forinttal (1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján), amely összegből 259,2 
millió forint a fentiekben említett futamok lebonyolítása kapcsán felmerült árfolyamveszteség 
miatti fizetési kötelezettség teljesítésére volt felhasználható. Mindösszesen 253,4 millió forint 
pótlólagos forrás került átutalásra a HS Zrt. részére, mely összegű forrásból 5,8 millió forint 
összeg nem került felhasználásra. 
 
Az előirányzat 2016. évi összes maradványa 12,2 millió forint, melyből 5,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 6,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
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20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 539,1 1 245,4 1 245,4 4 789,9 760,8 49,4 15,9

Bevétel 0,4 10,9 10,9 2 725,0 100,0

Támogatás 1 460,0 1 245,4 1 245,4 1 584,3 1 584,3 108,5 100,0

Költségvetési maradvány 3 273,4 3 194,7 3 194,7 97,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 03 00  Gazdaságfejlesztést szolgáló 
célelőirányzat (294835)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 245,4 0,0 1 245,4
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 194,7 3 194,7 0,0
- Többletbevétel 10,9 10,9 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 338,9 0,0 338,9
2016. évi módosított előirányzat 4 789,9 3 205,6 1 584,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 0,6 0,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 2,6 2,6
− gazdasági társaság 755,6 755,6
− önkormányzat/vagy intézménye 1,6 1,6
− magánszemély 0,4 0,4
Összes kifizetés 760,8 0,0 760,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 1.245,4 millió forint volt, melynek jelentős része (1.235,0 millió forint) a 
Széchenyi Kártya Program részeként működő, az NFM szakmai felügyelete alá tartozó 
Konstrukciók keretében, a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra 
és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. Továbbá a GFC terhére volt biztosítható 
forrás az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek 
teljesítésére, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, illetve az eredeti törvényi 
előirányzattal nem rendelkező Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) és Nemzeti 
beruházás-ösztönzési célelőirányzat (NBC) működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 
 
A Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi 
díjtámogatások mértékeit évente Kormányhatározat rögzíti, a 2016. évre a Széchenyi Kártya 
Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1929/2015. (XII. 12.) Korm. 
határozat határozta meg, jelentős kedvező változásokat hozva a támogatások feltételeiben, az 
alábbiak szerint: 

− a Folyószámlahitel esetében a 25,0 millió forintos hitelösszegig nyújtott kezességi 
díjtámogatás a teljes, 2015. június 25-től 50,0 millió forintra emelt maximális 
hitelösszeghez történő biztosítása, 
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− a fejlesztési hitelek (Széchenyi Beruházási, Önerő Kiegészítő és Támogatást 
Megelőlegező Hitelek) esetében a támogatások kiterjesztése a teljes futamidőre 
(korábban csak a futamidő első 1096 napjára nyújtottunk támogatást), valamint 

− a Forgóeszközhiteleknél a kamattámogatás 2 százalékpontról 3 százalékpontra történő 
emelése. 

A Forgóeszközhitelek kamattámogatásának megemelése, illetve a fejlesztési hitelekhez 
kapcsolódóan nyújtott támogatás teljes futamidőre történő kiterjesztése jelentősen hozzájárult 
az irántuk mutatkozó kereslet növekedéséhez és a portfolió bővüléséhez. 
 
2016. január 1-jén a maradvány összege 3.194,7 millió forint volt, amely 3.193,0 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 1,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze.  
2016. évben a Konstrukciók támogatásának finanszírozására az eredeti kiadási és támogatási 
előirányzaton felül további források kerültek a GFC-re jóváhagyásra, maradványok és 
többletbevételek jóváhagyásával és átcsoportosításával, összességében 356,2 millió forint 
összegben, továbbá 562,7 millió forint összegű GFC 2011-2014. évi maradvány került 
felhasználásra.  
 
A GFC terhére 2016. évben 760,8 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből 755,6 
millió forint a Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatását jelentette. 
 
A GFC 2016. évi előirányzat-maradványa 4.029,0 millió forint, amelyből 4.028,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány döntő része a Széchenyi Kártya 
Program maradványa, melynek egy része a Széchenyi Kártya Konstrukciók elszámolásának 
sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt keletkezett, egy részét az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján 
kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekintetni. 7,2 millió forint maradvány a 
megkötött megbízási szerződések (az NFM és a Magyar Államkincstár közötti szerződés, 
illetve az NFM és a hátrányos helyzetű megyék szerződéskezelésre vonatkozó szerződések) 
utófinanszírozásából adódik. 
 
A 2013-2016. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és 
kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú kötelezettségvállalásainak összege 2016. 
december 31-én 2017-2026. évekre összesen 2.310,2 millió forint volt. 
 
20.33.4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 357,6 160,0 160,0 1 518,0 1 482,9 414,7 97,7

Bevétel 49,4 35,0 35,0 70,9 100,0

Támogatás 232,8 160,0 160,0 1 346,8 1 346,8 578,5 100,0

Költségvetési maradvány 211,7 136,2 136,2 64,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 33 04 00  Hazai fejlesztési programok 
célelőirányzat (302735)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 160,0 0,0 160,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 187,5 0,0 1 187,5
- Előirányzat-maradvány 136,2 136,2 0,0
- Többletbevétel 35,0 35,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,7 0,0 -0,7
2016. évi módosított előirányzat 1 518,0 171,2 1 346,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 123,2 123,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 24,0 24,0
− nonprofit társaság 335,7 335,7
− önkormányzat/vagy intézménye 1 000,0 1 000,0
Összes kifizetés 1 482,9 0,0 1 482,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 160,0 millió forint.  
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 115,2 millió forint volt, a 21,0 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosításra került.  
 
Az 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat értelmében az előirányzat javára a 2016. évben 187,5 
millió forint maradvány került átcsoportosításra, az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat 
módosítása alapján, az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (ELI-HU 
Nkft.) működési kiadásainak fedezetére. 
Ezen túl az előirányzatra összesen 35,0 millió forint 2016. évi többletbevétel került átutalásra, 
amelyből 21,9 millió forint a Kis- és középvállalkozói célelőirányzaton, 4,3 millió forint a 
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzaton keletkezett többletbevételből származik, 8,8 
millió forint pegi saját során keletkezett többletbevétel. 
Mindezen túl az előirányzatra került átcsoportosításra év közben az 1798/2016. (XII. 19.) 
Korm. határozat és az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1 000,0 millió forint.  
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló tárgyévi keret és a fenti többletforrások egy részéből az 
NFM az ELI-ALPS (ELI-Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás) nagyprojektet megvalósító 
ELI-HU Nkft. nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges, uniós forrásból nem 
finanszírozható költségek fedezetét biztosította – az 1541/2015. (VIII.3.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően – az ELI-HU Nkft.-vel kötött 335,7 millió forint összegű támogatási 
szerződés alapján. Emellett  az NFM a kisvárdai városfejlesztési projekt megvalósításához 
700,0 millió forint és a balmazújvárosi turisztikai célú szállodafejlesztéshez 300,0 millió 
forint támogatás került biztosításra.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra átcsoportosított egyes 2016. 
évi többletforrások terhére összesen 123,3 millió forintból valósított meg az NFM – a Herman 
Ottó Intézettel együttműködve – a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II. 
programot. Ennek keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben és a Tokaj-Hegyalja 
történelmi borvidéken helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil 
szervezetek, szövetkezetek) kezdeményezésére 19 helyi gazdaságfejlesztési célú, közösségi 
szemléletű, kisléptékű fejlesztés támogatására került sor pályázati eljárás során. 

2493



 

 

 
 

Az előirányzaton a 2016. évben összesen 8,7 millió forint bevétel realizálódott, amely az ELI-
HU Nkft.-vel 2015. évben megkötött támogatási szerződés keretében, az ELI-HU Nkft. 
részére kifizetett, de fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Ezen 
többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem 
volt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 35,1 millió forint. 
 
20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 74,1 220,0 220,0 220,7 98,2 132,5 44,5

Bevétel 4,3 0,5 0,5 11,6 100,0

Támogatás 70,0 220,0 220,0 220,0 220,0 314,3 100,0

Költségvetési maradvány 0,2 0,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 06 00  Balaton fejlesztési feladatok 
támogatása (344639)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 220,0 0,0 220,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,2 0,2 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 220,7 0,7 220,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 0,2 0,2
− nonprofit társaság 98,0 98,0
Összes kifizetés 98,2 0,0 98,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 220,0 millió forint.  
 
Az előirányzat 2016. január 1-jén 0,2 millió forint maradvánnyal rendelkezett. 
 
A tárgyévi forrás felhasználása az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) között 
megkötött 2016. évi támogatási szerződés alapján történik. A támogatás teljes összege 
támogatási előlegként kerül kifizetésre, ebből az első támogatásrészlet, azaz 98,0 millió forint 
BFT részére történő folyósítása 2016 novemberében megtörtént. 
 
A forrásból alapvetően a BFT egyedi döntése és nyílt pályázati eljárás keretében 
meghatározott, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló projektek, programok 
előkészítése és megvalósítása került finanszírozásra, továbbá ezen keretből került biztosításra 
a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátásának fedezete a BFT munkaszervezete részére. 
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A támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósultak, illetve valósulnak meg: 
− Településfejlesztési beruházások, 
− Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése, 
− Balatoni rendezvények, 
− Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat, 
− Mozdulj Balaton sport-program sorozat. 

 
Az előirányzaton a 2016. évben összesen 0,5 millió forint bevétel realizálódott, amely a BFT-
vel 2015. évben megkötött támogatási szerződés keretében a BFT részére kifizetett, de fel 
nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Ezen többletbevétel felhasználásának 
engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg. 
 
Az előirányzat 2016. december 31-én 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 122,0 millió forint, 
amely az NFM és a BFT között megkötött 2016. évi támogatási szerződéshez kapcsolódóan 
2016. évben ki nem fizetett támogatásrészlet. 
 
20.33.9 Turisztikai célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 5 751,4 5 375,0 5 375,0 8 912,6 8 508,5 147,9 95,5

Bevétel 94,1 16,0 16,0 17,0 100,0

Támogatás 5 416,4 5 375,0 5 375,0 8 683,1 8 683,1 160,3 100,0

Költségvetési maradvány 454,4 213,5 213,5 47,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 09 00 Turisztikai célelőirányzat (347784) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 375,0 0,0 5 375,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 261,7 0,0 3 261,7
- Előirányzat-maradvány 213,5 213,5 0,0
- Többletbevétel 16,0 16,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 46,4 0,0 46,4
2016. évi módosított előirányzat 8 912,6 229,5 8 683,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 195,2 195,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 39,1 39,1
− nonprofit társaság 6,0 6,0
− gazdasági társaság 7 511,4 7 511,4
− önkormányzat/vagy intézménye 8,0 8,0
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 0,2 0,2

egyéb (civil szervezet ) 747,3 747,3
− egyéb (külföldi) 1,3 1,3
Összes kifizetés 8 508,5 0,2 8 508,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból
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A Kvtv. értelmében a Turisztikai célelőirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 5.375,0 millió forint volt. Ennek terhére az NGM 4.940,0 millió forintról szóló 
támogatási szerződést kötött a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (MTÜ Zrt.), az MTÜ 
Zrt.2016. évi marketing tervében foglalt marketingkommunikációs tevékenységeihez 
illeszkedő, illetve egyéb szakmai tevékenységéhez kapcsolódó feladatok megvalósítására, 
valamint a 2017. évi szakmai vásárok előkészítésére, az MTÜ Zrt.működésének 
finanszírozására, valamint az MTÜ Zrt. által koordinált, GINOP 1.3.5-15 program keretében 
megvalósuló Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram 
megvalósításához 2016. év során szükséges 15%-os önrész biztosítása érdekében. 
A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Kormányhatározat 2016. április 15-i fordulónappal 
módosította Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét, melynek 
rendelkezései alapján 2016. január 1-i határnappal a Turisztikai célelőirányzat a XV. fejezet 
NGM fejezet címrendjéből a XVII. NFM fejezet címrendjébe átvezetésre került. 
 
Az NGM által megkötött – fentiekben hivatkozott – támogatási szerződést az NFM, mint a 
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladat átvevője és az MTÜ Zrt.módosította. 
A támogatási szerződés összege 308,9 millió forinttal megemelésre került. A támogatás az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing 
tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére 
történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. 
határozat alapján, a közösségi bormarketing feladatok ellátását, valamint az NGM 
állományából átvett munkavállalók bérköltségének finanszírozását szolgálta.  Ezen feladatok 
ellátására a vonatkozó Korm. határozatban foglaltak szerint az NFM 262,6 millió forint 
többlettámogatást kapott, továbbá a bérköltségek finanszírozására szolgáló 46,3 millió forint 
előirányzatot belső átcsoportosítás biztosította. 
  
A Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával 
kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1539/2016. (X. 13.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján 1.905,0 millió forint támogatás került biztosításra. A Kormányhatározatban előírt 
feladat elvégzésére az MTÜ Zrt.került kijelölésre.  
 
169,2 millió forint felhasználására – az MTÜ Zrt.kijelölésével – kezelőszervi megállapodás 
alapján, egyedi döntéssel, az NFM nevében kiemelt turisztikai rendezvények támogatására 
került sor. A támogatási szerződések minden esetben 2016. évben kerültek aláírásra.  
 
Az NFM közvetlenül támogatta a nagy fesztiválokat – többek között az Etyeki piknik és 
gasztronómiai rendezvényeket, a Volt Fesztivált, a Sziget Fesztivált, a Balaton Soundot, a 
Füredi Borheteket, a Keszthelyfestet, a Művészetek Völgye egyes kulturális programjait, a 
Nagyon Balaton Kompkoncertek megvalósítását – 561,0 millió forint összegbenben.  
 
Az előirányzat terhére 200,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Nemzeti 
Kulturális Alap, az NGM-mel 2015. évben megkötött együttműködési megállapodás alapján. 
A keretösszegből nyilvánosan meghirdetett pályázati úton a turisztikai vonzerővel bíró 
nemzetközi, országos hatókörű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai 
rendezvények, programsorozatok, fesztiválok lettek támogatva.  
 
A 2016. évben az NGM által, a Turisztikai célelőirányzat terhére két támogatási szerződés 
került megkötésre, összesen 5,8 millió forint összegben: 

− 4,5 millió forint összegben a Magyar Rendezvényszervezők és – szolgáltatók 
Szövetsége, 
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− 1,3 millió forint összegben a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Civil Egyesület.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2016. december 31-én 16,0 millió 
forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2016. december 31-én 388,1 
millió forint volt. 
 
20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 0,9 13,7 9,0 1 000,0 65,7

Bevétel 4,7 9,0 9,0 191,5 100,0

Költségvetési maradvány 0,9 4,7 4,7 522,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 33 10 00 Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat (262845)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4,7 4,7 0,0
- Többletbevétel 9,0 9,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 4,3 4,3
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 4,7 4,7
− egyéb (maradvány befizetés) 0,0
Összes kifizetés 9,0 9,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 4,7 millió forint összegű maradvány az 
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Az előirányzat 2015. 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton a 2016. évben összesen 9,0 millió forint bevétel realizálódott, a korábbi 
években az Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat és jogelőd előirányzatai terhére 
megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből. A 
többletbevételből 4,3 millió forint a Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton került 
felhasználásra és kifizetésre, a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II. program 
keretében támogatott kisléptékű projektekre. A többletbevételből 4,7 millió forint 
felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én 4,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa volt, kötelezettségvállalással terhelt maradványa nincs. 
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20.33.11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 57,1 52,7 92,3

Bevétel 19,9 37,2 37,2 186,9 100,0

Költségvetési maradvány 19,9 19,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 11 00 Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzat (229166)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 19,9 19,9 0,0
- Többletbevétel 37,2 37,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 32,8 32,8
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 19,9 19,9
Összes kifizetés 52,7 0,0 52,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre.  2011. január 1-től a 
KKC-t a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat váltotta fel, így 2011. évtől a KKC 
tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 19,9 millió forint összegű maradvány az  
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Az előirányzat  
2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton 2016. évben összesen 37,2 millió forint összegű bevétel keletkezett, amely a 
KKC terhére a korábbi években megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó 
követeléskezelési tevékenységekből származott. A többletbevételből 21,9 millió forint a Hazai 
fejlesztési programok célelőirányzatra került átcsoportosításra, a Szelíd térségfejlesztési 
modellek a gyakorlatban II. program keretében támogatott kisléptékű projektekre, illetve 10,8 
millió forint a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzaton került felhasználásra és 
kifizetésre, az előirányzaton képződött hiány rendezésére. A többletbevételből 4,5 millió 
forint felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzat 2016. december 31-i fordulónappal kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezett, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege  
4,5 millió forint.  
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20.33.12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 700,0 700,0 100,0

Támogatás 700,0 0,0

Költségvetési maradvány 700,0 700,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 12 00  Bibó István Szakkollégium 
rekonstrukciója (357362)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 700,0 700,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 700,0 700,0
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 0,0

egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) 0,0
− egyéb (maradvány, befizet köt) 0,0
Összes kifizetés 700,0 0,0 700,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja a Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója volt, melyhez az 
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az előirányzat javára történő előirányzat-
átcsoportosítással biztosított 700,0 millió forint forrást. 
 
A Kormány az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozattal 700,0 millió forintot, mint 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt – az előirányzat terhére – 
csoportosított át. Az előirányzat nem rendelkezik maradvánnyal. 
 
20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 304,1 1 003,6 1 003,6 3 009,0 2 346,9 180,0 78,0

Bevétel 834,7 834,7 100,0

Támogatás 1 114,8 1 003,6 1 003,6 1 003,6 1 003,6 90,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 360,0 1 170,7 1 170,7 86,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 20 00  Intézményi kezességi díjtámogatás 
(342573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 003,6 0,0 1 003,6
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 170,7 1 170,7 0,0
- Többletbevétel 834,7 834,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 009,0 2 005,4 1 003,6 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 2 346,9 2 346,9
Összes kifizetés 2 346,9 0,0 2 346,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Intézményi kezességi díjtámogatások (IKD)  előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 1.003,6 millió forint volt, amelynek teljes egésze a KKV-szektor 
hitelezésének elősegítése érdekében, a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal (Korm. határozat) 
kihirdetett kezességi díjtámogatásokra került felhasználásra. A magyar nemzetgazdaság 
gerincét jelentő és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú KKV-szektor 
finanszírozásának elősegítésére több intézkedés is történt az elmúlt időszakban. Ezek egyike a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási garanciájával biztosított, a Korm. határozat 
szerinti hitelekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatás, amelynek révén a hazai kis- és 
középvállalkozások olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz. A kezességi díjtámogatás 
kedvezményezettje a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybevevő 
vállalkozás lehet. A kezességi díjtámogatások működtetésében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
és az NFM-mel szerződéses kapcsolatban lévő pénzügyi intézmények vehettek részt. 
 
A 2016. évi 1.003,6 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat nem volt elegendő 
az intézményi kezességi díjtámogatások biztosítására, ezért a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
adatszolgáltatása alapján a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 832,7 millió forint többletforrást 
hagyott jóvá, amely 2016 októberében került átcsoportosításra az IKD előirányzatra. 
 
Az IKD előirányzat 2015. évi maradványa 1.170,7  millió forint volt, amely az Ávr. 150. § (1) 
bekezdés l) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt és az Ávr. 153. § (2a) bekezdése 
szerint került felhasználásra. 
 
Az IKD előirányzat terhére a 2016. évben 2.346,9 millió forint kifizetés történt.  
 
Az IKD előirányzat 2016. évi előirányzat-maradványa 662,1 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt, felhasználására az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint 2017. 
június 30-át követően is sor kerülhet. A 2013-2016. években megkötött ügyletekhez 
kapcsolódó kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú (2017-2031. évek között) 
kötelezettségvállalásainak összege az ügyletek teljes futamidejére 2016. december 31-én 
4.465,1 millió forint volt.  
 
Az előirányzat 2016. évi 662,1 millió forint maradványa kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. 
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20.33.21 Kulturális célú fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 536,7 29 615,7 29 615,7 652,8 100,0

Támogatás 29 615,7 0,0

Költségvetési maradvány 4 536,7 29 615,7 29 615,7 652,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 21 00  Kulturális célú fejlesztések 
(345717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 29 615,7 29 615,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 29 615,7 29 615,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 29 615,7 29 615,7
Összes kifizetés 29 615,7 0,0 29 615,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével, 
továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 
megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása volt. Az 
1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az 
előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítással biztosított összesen 29.615,7 millió 
forint forrást. 
 
Az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat, valamint az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
alapján összesen 29.615,7 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány került átcsoportosításra az előirányzat terhére. Az előirányzat nem 
rendelkezik maradvánnyal. 
 
20.33.23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 547,4 1 200,0 2 148,4 952,7 174,0 44,3

Bevétel 500,0 500,0 100,0

Támogatás 1 000,0 1 200,0 1 195,8 1 195,8 119,6 100,0

Költségvetési maradvány 452,6 452,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 33 23 00     Kisvárdai Várfürdő és Környéke 
fejlesztése (355151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 200,0 0,0 1 200,0
- Előirányzat-maradvány 452,6 452,6 0,0
- Többletbevétel 500,0 500,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -4,2 0,0 -4,2
2016. évi módosított előirányzat 2 148,4 952,6 1 195,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 500,0 500,0

egyéb (civil szervezet) 452,7 452,7
Összes kifizetés 952,7 0,0 952,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrása 1.200,0 millió forint, a 2015. évi maradvány összege 452,6 
millió forint volt.  
 
Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló 
beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szerinti forrás terhére 
valósul meg a Kisvárdai Várfürdő felújítása, továbbá egy 52 szobás sportszálló és egy 8 
lakásos apartmanház kialakítása (a 2015. évi támogatás összege 452,6 millió forint, melynek 
kifizetése a 2016. évben megtörtént).  
Emellett az NFM megkezdett Kisvárdai Várfürdő felújítása fejlesztési projekt műszaki 
tartalmának bővítési céljára további 500,0 millió forint támogatást nyújtott az 1798/2016. 
(XII. 19.) Korm. határozat és az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, az 
előirányzatra év közben biztosított többletforrás terhére. 
 
Az előirányzat 2016. december 31-i maradványa 1.195,8 millió forint millió forint, amely a ki 
nem fizetett támogatás összege. 
 
20.33.24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 180,0 180,0 100,0

Támogatás 180,0 180,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 24 00  Nemzeti Vágta rendezvény 
megvalósítása (359551)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 180,0 0,0 180,0
2016. évi módosított előirányzat 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
egyéb (civil szervezet) 180,0 180,0

Összes kifizetés 180,0 0,0 180,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények 
forrásigényéről szóló 1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat a 2016. évi Nemzeti Vágta 
megrendezése érdekében szükséges 180,0 millió forint biztosításáról döntött. Az előirányzat 
tárgyévi forrása 180,0 millió forint, 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett, tekintettel arra, 
hogy az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hozta létre ezen előirányzatot 180,0  millió 
forint keretösszeggel.  
 
Az előirányzat célja a Nemzeti Vágta rendezvény megszervezéséhez szükséges elő- és 
utómunkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. A forrás felhasználása az NFM és a 
Magyar Lovassport Szövetség között megkötött támogatási szerződés keretében történt. A 
támogatás teljes összege – támogatási előlegként – 2016 novemberében kifizetésre került a 
Magyar Lovassport Szövetség részére. 
 
A forrás a 2016. szeptemberben 9. alkalommal megrendezésre került hagyományőrző és 
hagyományteremtő országos lovasverseny  lebonyolítása során felmerült költségek fedezetéül 
szolgált. 
 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány a 2016. évben. 
 
20.34 Infokommunikációs ágazati programok 
 
20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 76,7 978,6 978,6 0,8 0,3 0,4 37,5

ebből:  személyi juttatás 31,5 31,5

Bevétel 5,1 0,5 0,5 9,8 100,0

Támogatás 25,0 978,6 978,6 0,0

Költségvetési maradvány 46,9 0,3 0,3 0,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 34 01 00  Infokommunikációs szolgáltatások, 
konszolidáció (302768)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 978,6 0,0 978,6 31,5
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,3 0,3 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -978,6 0,0 -978,6 -31,5
2016. évi módosított előirányzat 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,3 0,3
Összes kifizetés 0,3 0,0 0,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 978,6 millió forint volt.  
Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 139,2 millió forint került átcsoportosításra az NFM 
igazgatása terhére.  
 
Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFÜ részére átadásra került:  

− 1.001,3 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására, 
− 40,0 millió forint az EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekttámogatáshoz 

kapcsolódó feladatokra, 
− 76,5 millió forint a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) működtetési 

feladatainak ellátására. 
 
A Tisztaszoftver program oktatási intézmények tanárai és diákjai számára biztosít Microsoft 
szoftvereket (Windows, Office, Szerver), illetve nyílt forráskódú megoldásokat a HUEDU és 
az OpenEdu részek és az EuroOffice részek keretében.  
Az oktatási intézmények jogtiszta szoftverlicenc ellátása keretében évenként megkötendő 
szállítási keretszerződések a teljes magyar köznevelés tanulói és oktatói számára biztosítják a 
jogtiszta zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek használatát, melyre szintén az 
előirányzat biztosított fedezetet. 
 
EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekttámogatáshoz kapcsolódó feladatok: 
A feladat célja a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) megfogalmazott célok 
végrehajtásának szakmai támogatása. Ennek keretében az európai uniós és hazai 
finanszírozású projektek felügyelete, mentorálása, illetve minőségbiztosítása valósul meg. 
 
Állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja és folyamatos kontrollja:                                                                                                               
A megfelelő informatikai háttér megteremtése érdekében az NFM létrehozta a KIBER-t, 
amely az állami tulajdonú gazdasági társaságok infokommunikációs beszerzéseinek 
ellenőrzését, informatikai vagyonának naprakész nyilvántartását szolgálja.  
A KIBER-ben valamennyi minisztérium, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szerv, valamint az állam többségi befolyása alá tartozó gazdasági társaság 
rögzíti az infokommunikációs tárgyú beszerzéseinek és informatikai környezetének adatait. A 
rendszer célja, hogy a Kormány naprakész információval rendelkezzen az érintett szervezetek 
meglévő infokommunikációs infrastruktúrájáról, támogassa a közpénzekkel való hatékony és 
felelős gazdálkodást és a döntések megfelelő előkészítését szolgálja. 
Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra 
központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Kormányhatározat a KIBER 
létrehozását, működtetését és szükség esetén továbbfejlesztését a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalja.   
A Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről szóló 12/2016. (VII. 5.) NFM 
utasítás alapján a KIBER működtetése a KIFÜ feladata.  
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 0,5 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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20.34.2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 53,1 127,9 127,9 41,8 41,0 77,2 98,1

ebből:  személyi juttatás 70,5 70,5

Bevétel 5,4 0,6 0,6 11,1 100,0

Támogatás 62,7 127,9 127,9 15,0 15,0 23,9 100,0

Költségvetési maradvány 11,1 26,2 26,2 236,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 34 02 00   Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (295757)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 127,9 0,0 127,9 70,5
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 26,2 26,2 0,0
- Többletbevétel 0,6 0,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -112,9 0,0 -112,9 -70,5
2016. évi módosított előirányzat 41,8 26,8 15,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (KIFÜ) 19,7 19,7
− más fejezet intézménye 14,5 14,5
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,5 0,5

egyéb (civil szervezet) 6,3 6,3
Összes kifizetés 41,0 0,0 41,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 127,9 millió forint.  
 
Az előirányzatnak korábbi években keletkezett maradványa 26,2 millió forint. 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) 
meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához: 

− a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz 
kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázati konstrukció 
pályázati felhívásának elkészítése,  

− a hazai informatikai kis-és középvállalkozások fejlesztését célzó európai uniós 
pályázati konstrukciók elkészítése,  

− a digitális kompetenciák fejlesztése, 
− a NIS-ben foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, monitoring-

vizsgálat lefolytatása, helyzetelemzés elkészítése, 
− az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,                                                                                                                           
− szélessáv fejlesztés megvalósítása.  
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Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása: 
 
Infokommunikációs ágazati feladatok: 
A NIS-ben meghatározottakkal, valamint a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 
végrehajtásával összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az állampolgárok digitális 
kompetenciáinak fejlesztése, a digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztési irányainak 
meghatározása, a digitális készségeket fejlesztő programok előkészítése, végrehajtása, 
nyomonkövetése.  
A fenti feladatok megvalósítását a KIFÜ részére nyújtott 72,9 millió forint összegű vissza 
nem térítendő támogatás biztosította. 
 
Szélessáv fejlesztés megvalósítása: 
A Szupergyors Internet Projekt (SZIP) az 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján került 
létrehozásra. A projekt fő célja, hogy 2018. évre biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 
30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra megépítését a piaci szereplők 
bevonásával. A fejlesztési program megalapozott előkészítése, 2018. évig történő 
végrehajtása, a program folyamatos nyomonkövetése a cél, annak érdekében, hogy a Digitális 
Nemzet Fejlesztési Programban foglalt célkitűzések határidőre megvalósuljanak. 
A fenti feladatok megvalósítására felhasznált forrást a KIFÜ részére nyújtott 40,0 millió forint 
összegű vissza nem térítendő támogatás biztosította. 
 
Infokommunikációval kapcsolatos szakképzési feladatok: 
A Hírközléssel összefüggő szakképzési feladat célja a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján a 
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) foglalt 
képzések szakmai vizsgáira, az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került, írásbeli 
tételek elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása. 
A fenti feladatok ellátását a Nemzeti Foglalkoztatási és Szakképzési Hivatal részére nyújtott 
14,5 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás biztosította. 
 
 A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 0,7 millió forint, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
20.34.3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 358,6 2 358,6 2 615,8 2 612,2 99,9

ebből:  személyi juttatás 32,3 32,3

Támogatás 262,0 2 358,6 2 358,6 2 353,8 2 353,8 898,4 100,0

Költségvetési maradvány 262,0 262,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 34 03 00  Űrtevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok (351640)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 358,6 0,0 2 358,6 32,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 262,0 262,0 0,0
- Többletbevétel
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -4,8 0,0 -4,8
- Egyéb módosítások -32,3
2016. évi módosított előirányzat 2 615,8 262,0 2 353,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 11,2 11,2
− gazdasági társaság 1,5 1,5

egyéb (külföldi/nemzetközi kötelezettség ) 2 599,5 2 599,5
Összes kifizetés 2 612,2 0,0 2 612,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.358,6 millió forint volt.  
 
Az előirányzatnak korábbi években keletkezett maradványa 262,0 millió forint. Fejezeti 
hatáskörben az előirányzat javára 4,8 millió forint került átcsoportosításra az NFM igazgatása 
terhére.  
 
A módosításokat követően az előirányzat tárgyévi forrása 2 615,8 millió forint volt. 
Az előirányzat 2016. december 31-én fennálló maradványa 3,5 millió forint volt, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 1,6 millió forint. 
 
Az előirányzat célja az ESA-hoz (Európai Űrügynökség) történő csatlakozást követő, azzal 
összefüggő tagsági kötelezettségek teljesítése, továbbá a hazai és nemzetközi környezetben az 
űrszektor koordinálása és érdekképviseletének ellátása, a bilaterális és multilaterális 
kapcsolatok fenntartása, az azokból eredő kötelezettségek teljesítése, a hazai űrtevékenység 
szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges konzorciumok létrehozásának 
elősegítése és a hazai KKV-k nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. 
 
Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása: 
 
Hozzájárulás az Európai Űrügynökség tevékenységéhez: 
A kötelező hozzájárulás megfizetéséről, mint a 2016. évtől rendszeresen megfizetendő 
hozzájárulásról a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország 
csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó 
szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 1594/2014. (XI. 3.) Korm. 
határozat rendelkezik, amely elrendeli a tagságból eredő befizetési kötelezettség teljesítését. 
Ez tartalmazza a kötelező befizetést, az egyszeri csatlakozási díj egyharmad részét és az ESA 
csatlakozás eredményeként szükséges, megválasztható programokra szánt hozzájárulást.  
 
Hazai űrtevékenység növekedésének elősegítése, koordinálása, támogatása és új jogszabályi 
környezet megteremtése: 
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Az Európai Űrügynökséghez való csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok keretében a 
Felzárkóztatási Munkacsoport működtetése; nemzetközi kötelezettségekből adódó 
űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása; hazai űrtevékenységhez kapcsolódó 
tagsági díjak kifizetése; hazai űrtevékenységhez kapcsolódóan workshopok, információs 
napok szervezése, iparág koordinálása, szakmai kiadványok megjelentetése, pályázatok 
kiírása; az iparág képviselete az ENSZ Világűrbizottságban, az Eurisy nemzetközi 
szervezetben, az Európai Unió intézményeiben, közös képviselet más hazai intézményekkel 
együtt további nemzetközi és kormányközi szervezetekben (ITU, GEO, Interszputnyik; 
EUMETSAT, EUTELSAT, INMARSAT, Intelsat); továbbá egyéb, űrtevékenységhez 
kapcsolódó feladatok ellátása. 
 
20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 
 
20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 758,1 623,3 623,3 623,3 623,3 82,2 100,0

Támogatás 680,1 623,3 623,3 623,3 623,3 91,6 100,0

Költségvetési maradvány 78,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 01 00   Uránércbánya hosszútávú 
környezeti kárelhárítás (249467)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 623,3 0,0 623,3
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 623,3 0,0 623,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 623,3 623,3
Összes kifizetés 623,3 0,0 623,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához 
kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek 
működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében 
szükséges egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek 
uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.  
A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített 
beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott Beruházási 
Program 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, 
karbantartás, monitoring tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, 
egységes vízkormányzó rendszer üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, 
a rekultivált területek, létesítmények utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a 
mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, 
valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól 
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készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a hosszú távú feladatok 
ellátásának finanszírozását a 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását biztosító fejezetben 
kell megtervezni.  
A 2016. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben 
meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. Ezek a feladatok éves 
intézkedési tervek alapján kerülnek végrehajtásra.  
Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak: 

− Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése (vízkezelő és vízkormányzó 
rendszer üzemeltetése, bányavíz kezelés, zagytéri kármentesítés, környezetvédelmi 
ellenőrzés, értékelés, karbantartások elvégzése), 

− Szolgáltatások vásárlása (hatósági határozatok és engedélyek alapján ivóvízbázis- 
védelmi céllal végzendő tevékenységekhez szükséges szolgáltatások megvásárlása, 
radiológiai monitoring, hidrogeológiai monitoring, geo-dinamikai ellenőrzések és 
labor tevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési 
tevékenységek, fúrásfelszámolás), 

− Beruházások (eszközbeszerzés, létesítmény létrehozása, eszközpótlás, új gravitációs 
vezetékszakaszok, új nyomóvezeték szakaszok építése, felszíni vízelvezetés 
átalakítása, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szivattyúk, szerszámok, 
informatikai eszközök szükség szerinti cseréje, pótlása). 

 
A Kvtv. alapján az „Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás” fejezeti kezelésű 
előirányzat 2016. évi támogatási előirányzata 623,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 623,3 millió forint.  
 
2015. évben támogatónál (NFM) olyan szakmai döntés született, hogy a feladatokat 2016. 
évben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (RHK Kft.) a 
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át (BVH Kft.). 
A RHK Kft.-vel a feladatellátásra támogatási szerződés jött létre 2016. április 19-én, melynek 
alapján az RHK Kft. a támogatásból 310,0 millió forintot kapott előlegként 2016. január 1-
július 12. közötti támogatási időszakra. A feladatokat 2016. július 13-án a BVH Kft. vette át, 
aki az év hátralévő időszakában látta el a feladatokat. A BVH Kft. 313,3 millió forint 
támogatási előleget kapott. 
A BVH Kft. a feladatátvételt követően az RHK Kft.-vel kötött támogatási szerződésben 
foglalt feladatok (2016. évi intézkedési terv) ellátását folytatta az év hátralévő részében. 
Az ún. intézkedési terv tartalmazza a célfeladatokat költségtakarékossági és racionalitási 
szempontok alapján a – Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (NAÜ) 2010. évben végzett és 
2011. évben „Nemzetközi szakértői felülvizsgálat a Pécs melletti (Magyarország) korábbi 
urántermelő területek hosszú távú gondozási programjáról” néven kiadott felülvizsgálatában 
foglaltak figyelembevételével elkészített – 30 éves Stratégiai Tervben meghatározottak 
szerint, évente felülvizsgálatra kerül. 
A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő 
számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi 
vizsgálat elvégzése történt. A környezetellenőrzési monitoring vizsgálat által feltárt 
folyamatok mérési eredményeinek segítségével folyamatosan történik a vízkormányzás 
optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtőhelyek felülvizsgálata, a szükséges 
beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása. 
 
Az előirányzati forrás 2016. évben pénzforgalmilag teljes egészében kifizetésre került, így 
maradvány nem keletkezett. 
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20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 040,3 1 277,0 1 116,5 107,3 87,4

Bevétel 40,2 0,0

Támogatás 654,5 78,8 78,8 12,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 543,8 1 198,2 1 198,2 77,6 100,0

Létszám (fő) ** * **

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 03 00  Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzat (302791)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 198,2 1 198,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 78,8 0,0 78,8
2016. évi módosított előirányzat 1 277,0 1 198,2 78,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 310,6 310,6
− önkormányzat/vagy intézménye 68,4 68,4
− magánszemély (háztartásoknak) 725,8 725,8
− egyéb (EU-nak) 7,2 7,2

egyéb (civil szervezetek) 4,5 4,5
Összes kifizetés 1 116,5 0,0 1 116,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal 
nem rendelkezett, a 2016. évi módosított előirányzata 1.277,0 millió forint, az előirányzat 
2015. évi maradványa 1.198,2 millió forint volt. 
A módosított 1.277,0 millió forint összegű előirányzatból a teljesítés 1.116,5 millió forint 
volt. 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, 
családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot 
növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének 
ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást 
eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására. 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Kft. (NFSI Nonprofit Kft.) és az ÉMI Nonprofit Kft vett részt, 2016. 
áprilisától kizárólag az NFSI Nonprofit Kft. látja el a pályázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat. 
Az előző években meghirdetett pályázati konstrukciók esetében az alábbi tevékenységek 
zajlottak 2016. évben: 

− Új Széchenyi Terv - Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram – (ÚSZT-TEF-
2013)  
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= Az előirányzat forrásaihoz 77,8 millió forint összegben támogatási 
szerződéssel alátámasztott és befejezési határidő módosítással rendelkező 
pályázatok kapcsolódnak. 

− „Otthon Melege Program”- Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező 
cseréje alprogram (HGCS-2014).  

= Az előirányzat forrásaihoz 0,8 millió forint összegben kapcsolódnak támogatói 
okirattal alátámasztott pályázatok.  

− 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény.  
= A fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves kampány támogatására az 

NFM 2015 júniusában egyedi támogatási lehetőséggel ösztönözte az 
önkormányzatokat, hogy vezessenek be és támogassanak a fenntartható városi 
közlekedést elősegítő, népszerűsítő intézkedéseket, programokat. 

− A 2015. évi rendezvények támogatásából 156 db támogatási szerződéssel 
alátámasztott kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 2016. évben történt.  

− 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény. A 2016. évben 
meghirdetett rendezvényhez kapcsolódóan 196 db támogatott pályázat összesen 65,0 
millió forint támogatással került jóváhagyásra, melyhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 
13,3 millió forint volt a 2016. évben. 

− „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást 
eredményező cseréje alprogram (MGCS/15).  

= Az NFM 2015 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások 
energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek 
(mosógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének 
támogatására. 

 
A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500,0 millió 
forint volt, mely forrás két előirányzatból megemelésre került, az alábbiak szerint: 

• Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat terhére 749,9 millió forint  
(500,0 millió forint + 249,9 millió forint), 

• Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1.150,1 millió 
forint.  

Az alprogram esetében az előirányzatra eső 749,9 millió forint összegű pályázati keret terhére 
16.992 db miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 749,8 millió forint összeggel. A 
pályázati típushoz 2015. évben pénzügyi teljesítés 16.631 esetben, 725,0 millió forint 
összegben kapcsolódott. 
 
Az előirányzat forrást biztosít továbbá európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai 
mintaprojektek megvalósításának támogatására, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való 
részvételhez szükséges forrás érdekében, valamint a nyertes projektek végrehajtásához elő-, 
illetve utófinanszírozás keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 160,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 150,8 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,6 
millió forint. 
 
 
 
 
 
 
 

2511



 

 

 
 

20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 934,1 5 540,7 5 540,7 26 294,2 4 547,5 486,8 17,3

Bevétel 1 000,0 1 000,0 100,0

Támogatás 6 514,8 5 540,7 5 540,7 5 540,7 5 540,7 85,0 100,0

Költségvetési maradvány 14 172,8 19 753,5 19 753,5 139,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 04 00  Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer (338306)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 540,7 0,0 5 540,7
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 19 753,5 19 753,5 0,0
- Többletbevétel 1 000,0 1 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 26 294,2 20 753,5 5 540,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 25,2 25,2
− gazdasági társaság 521,5 521,5
− magánszemély 2 787,5 2 787,5
− egyéb (Kincstári díjak) 20,8 20,8

egyéb (civil szervezetek) 192,5 192,5
− egyéb (nemzetközi kötelezettség ) 1 000,0 1 000,0
Összes kifizetés 4 547,5 0,0 4 547,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
5.540,7 millió forint, az előirányzat 2015. évi maradványa 19.753,5 millió forint volt.  
 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (Ügkr. tv) 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek az NFM és az NGMközött kerülnek megosztásra. 
 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet: az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nkft. (ÉMI Nonprofit Kft.) és a NFSI Nonprofit Kft.) vett részt. 2016 áprilisától, a 
pályázatkezelési feladatokat kizárólag az NFSI Nonprofit Kft látja el.  
 
A 2016. évben az előirányzat adminisztrációs kerete 7% volt. 
 
Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók: 
 

− Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram: 
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
meghirdetésre került (2014. évben) az Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés 
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(Kazáncsere) alprogram a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás 
csökkentését eredményező, energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások 
támogatása céljából. 
 
A pályázati konstrukció kezeléséről szóló 52,0 millió forint összegű támogatási 
szerződés vonatkozásában a teljes összeg folyósításra került a Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer adminisztrációs keretéből, az akkor még kezelőszervi 
feladatokat ellátó ÉMI Nonprofit Kft. részére. 2016. évtől az NFSI Nonprofit Kft. látja 
el a pályázatkezelési feladatokat ezen alprogram esetén is. 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg 1.235,8 millió forint, melyből 2016. évre 
visszahagyott maradvány 674,9 millió forint volt. 
 
Az alprogramhoz 2016. évben 455,3 millió forint összegű pénzügyi teljesítés 
kapcsolódik.  

 
− Otthon Melege Program „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram: 
2015. évben az NFSI Nonprofit Kft.-vel megkötésre került az Otthon Melege Program 
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatása” alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 224,0 millió forint 
összegű támogatási szerződés. A szerződés lezárult 2017 januárjában, melynek 
keretében mindösszesen 223,5 millió forint került kifizetésre a pályázatkezelő részére. 
 
Az alprogram 2016. és 2017. évi kezelői feladatainak ellátására 454,7 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre a 2016. évben. A szerződés keretében 
233,8 millió forint előleg került kifizetésre a pályázatkezelő részére. 
 
A benyújtásra került pályázatok közül 491 volt érvényes, 1 db a döntés előtt 
visszavonásra került. 
Az alprogram esetében 11.801,8 millió forint pályázati kerethez kapcsolódóan 490 db 
(15.348 háztartás) miniszteri döntés született. Pénzügyi teljesítés – a pályázat 
felújításhoz, illetve korszerűsítéshez kapcsolódó jellegéből adódóan – 2016. évben 51 
esetben, 1.266,8 millió forint összegben történt. A megvalósult beruházások 1.800 
lakást érintettek. 

 
− „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást 

eredményező cseréje alprogram: 
2015. évben az NFSI Nonprofit Kft.-vel megkötésre került az „Otthon Melege 
Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje 
alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 35,0 millió forint összegű támogatási 
szerződés az ÉMI Nonprofit Kft. támogatása előirányzat terhére. 2015 decemberében 
a támogatási szerződés módosításra került, ekkor a támogatás összege 130,2 millió 
forintra módosult, mely összegből 77,7 millió forintot a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer biztosít. Ezen összegből 76,9 millió forint kifizetésére került sor 2016. 
évben. 
 
Az alprogram esetében 1.150,1 millió forint összegű pályázati keret terhére 25.550 db 
miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 1.111,1 millió forint összegben. Az 
alprogramhoz a 2016. évben pénzügyi teljesítés 1.052,1 millió forint összegben 
kapcsolódott.  
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− „Otthon Melege Program” Családi házak energiamegtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram: 
2016. évben az NFSI Nonprofit Kft-vel megkötésre került az „Otthon Melege 
Program” „Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása” alprogram 2016. és 2017. évi pályázatkezelési feladataiban 
való részvételről szóló 214,8 millió forint összegű Támogatási Szerződés a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat terhére. Ezen összegből 150,6 
millió forint került előlegként folyósítva pályázatkezelő részére 2016. évben. 
 
Az alprogram esetében 5.000,0 millió forint összegű pályázati keret terhére 1.460 db 
miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 2.972,1 millió forint összegben. Az 
alprogramhoz a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott. 

 
A 2016. évben az előirányzaton az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és 
légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek alapján 
felhasználható forrás 4.978,7 millió forint volt. Az Ávr. értelmében az előirányzaton 
fennmaradó összeg, azaz 21.184,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradványnak minősül. Emellett még 562,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa is keletkezett az előirányzatnak, így az összes maradványa 21.746,8 millió forint. 
 
20.35.5 Bányanyitási feladatok kiadásai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 100,0 100,0 100,0 0,0

Támogatás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 05 00  Bányanyitási feladatok kiadásai 
(354340)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
 
A 2011. évben elfogadott Nemzeti Energiastratégia szerint célszerű a hazai ásványvagyon 
kitermelési lehetőségeinek és infrastruktúrájának fenntartása. A nemzetközi energiapiaci 
folyamatok, az ellátás-biztonsági kérdések előtérbe kerülése szükségessé teszik a 
bányanyitásokkal összefüggő munkálatok folytatását, a döntéshozatalhoz szükséges 
információk összegyűjtését, hatásvizsgálati tanulmányok elkészítését a fenntartható 
ásványvagyon-gazdálkodás megőrzése érdekében.  
 
Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon (energiahordozó) kataszter 
létrehozására és működtetésére, a meglévő hazai adatbázisok nemzetközi gyakorlattal 
összhangban álló átstrukturálására, kiegészítésére, bányászati befektetési, gazdaságossági-
megtérülési, valamint megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére.  
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő 
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami 
feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az 
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energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektekre (mint adatbázisok és 
hatástanulmányok elkészítésére), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon 
nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására.  
További felhasználási célok: 

− a tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálata,  
− a bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák (különösenszénvegyészet, 

nem hagyományos szénhidrogén kihozatal) alkalmazhatóságának magyarországi 
vizsgálata, elemzése,  

− a nemzetgazdasági jelentőségű és ellátás biztonsági szempontból is fontos ún. kritikus 
nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk 
felülvizsgálata (azon nyersanyagok azonosítása, amelyek elsősorban Magyarország, 
vagy másodlagosan az EU vagy bármely tagállam által kritikus nyersanyagként 
vannak definiálva és előfordulásuk ismert Magyarországon).  

A Kvtv. alapján a „Bányanyitási feladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 
támogatási előirányzata 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezett, kiadási 
előirányzata 100,0 millió forint.  
Az előirányzat 2016. év január 1-jétől került létrehozásra. 
Az előirányzat terhére 2016. évben kettő kötelezettségvállalás történt:  

− A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és az NFM között 43,0 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre. Kedvezményezett a következő feladatok 
megvalósítására kötelezett: a magyarországi színes- és nemesfém- (réz, cink, ólom, 
arany, ezüst) lelőhelyek korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális 
adatbázisba rendezése. Az érintett lelőhelyek: Recsk, illetve Telkibánya, Rudabánya, 
Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny és Pátka területén nyilvántartott színesfémérc-, illetve 
nemesfémérc-lelőhelyek. 

− A KPMG Tanácsadó Kft.-vel az „állami – nemzetgazdasági – szempontú bányászati 
befektetési modell létrehozása” céljából bruttó 4,33 millió forint összegben 
vállalkozási szerződés jött létre.  

 
Az előirányzaton 100,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 99,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 
millió forint. 
 
20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 171,4 130,9 92,5 54,0 70,7

Támogatás 1,7 1,7 100,0

Költségvetési maradvány 300,6 129,2 129,2 43,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 06 00 Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása (241045)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 129,2 129,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1,7 0,0 1,7
2016. évi módosított előirányzat 130,9 129,2 1,7 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 92,5 92,5
Összes kifizetés 92,5 0,0 92,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (LKFT előirányzat) 2016. évben 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat egyrészt az előző évek 
maradványából 129,2 millió forint, valamint 1,7 millió forint központi költségvetési 
támogatásból keletkezett. 
A kiadási teljesítés 92,5 millió forint összegben a 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átadásához kapcsolódott. Az előző években meghirdetett pályázati 
konstrukciókhoz kapcsolódóan pályázati kifizetés nem történt. A 2017. évre áthúzódott 
kötelezettségvállalás összege 21,9 millió forint.   
Az elhúzódó pénzügyi teljesítés a pályázatok jellegéből adódik. A pályázati források 
felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, a munkálatok nem végezhetőek 
egész évben, és utófinanszírozott jellege miatt a támogatás folyósítása a miniszteri döntést 
követően több évre is elhúzódhat, emiatt maradt el a teljesítés az előirányzattól. 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 16,5 millió forint, mely a 
pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetéséből keletkezett. 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet: az NFSI Nonprofit Kft. és az ÉMI 
Nonprofit Kft. vett részt. 2016 áprilisától kizárólagosan az NFSI Nonprofit Kft. látja el a 
pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat. 
Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb 
előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, 
felújítására történő támogatás nyújtása, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet alapján.  
 
A pályázati rendszer működtetésére az előirányzat terhére 2016. évben kifizetés nem történt.  
 
Az előirányzaton 38,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 21,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 16,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 6 452,6 4 761,3 2 677,3 41,5 56,2

Bevétel 0,5 0,5 100,0

Költségvetési maradvány 11 213,4 4 760,8 4 760,8 42,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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 millió forintban, egy tizedessel 

20 35 07 00  Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai (300657)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 760,8 4 760,8 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 761,3 4 761,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 60,6 60,6
− gazdasági társaság 33,2 33,2
− önkormányzat/vagy intézménye 910,0 910,0
− magánszemély 1 659,5 1 659,5
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 14,0 14,0
Összes kifizetés 2 677,3 0,0 2 677,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi 
egységek értékesítéséből származó ellenérték – a magyar állam által folytatott nemzetközi 
kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére 
működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR). 
 
A ZBR eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az előző évek maradványa 4.760,8 millió 
forint volt, valamint 0,5 millió forint működési bevétel, így a módosított előirányzat 4.761,3 
millió forint, melyhez 2.677,3 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott.  
 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az NFSI Nonprofit Kft. és az ÉMI 
Nonprofit Kft. vett részt. 2016 áprilisától kizárólagosan az NFSI Nonprofit Kft. kezeli a ZBR 
rendszerből nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait és látja el a 
pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.  
 
2016. évi pályázatkezelési tevékenységek részletesen: 
 
Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év) 
Átadásra került 468,9 millió forint az előirányzaton belül a 2016. évben meghirdetésre kerülő 
pályázati célra (2016 évi HGCS). 
 
Zöld Beruházási Rendszer – Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram (MO 
2011) 
 
Zöld Beruházási Rendszer – Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram (HGCS 2010) 
A jogtalanul igénybevett támogatás visszakövetelése 0,5 millió forinttal emelte az előirányzat 
2016. évi bevételét, mely két pályázathoz kapcsolódott. 
 
Közösségi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését 
elősegítő alprogram.  
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A 2015. évben módosított támogatási keret 1.820,0 millió forint. Miniszteri döntés 1 db 
pályázathoz kapcsolódik, mely a teljes forrást kimerítette és előlegfolyósítás kapcsolódott a 
konstrukcióhoz. 
  
 „Otthon Melege Program” – Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram 
Az NFM a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését 
eredményező energiahatékonysági nyílászárócserék támogatására vonatkozó Pályázati 
Felhívást tett közzé 2014 szeptemberében, melyhez kapcsolódó miniszteri döntés 2015. évben 
volt. 2016. évben a pályázók részére előírt elszámolás benyújtási határidők módosultak.  
 
„Otthon Melege Program” – Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia 
megtakarítást eredményező cseréje alprogram 
Az NFM 2016 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások energiahatékonyságának 
növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) magas 
energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. 
A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.500,0 
millió forint volt. 
Az alprogram esetében az előirányzatra eső 1.534,3 millió forint összegű pályázati keret 
terhére 44.479 db miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 1.529,2 millió forint 
összegben. A pályázati típushoz 2016. évben pénzügyi teljesítés 24.158 esetben, 792,8 millió 
forint összegben kapcsolódott. 
 
A ZBR előirányzat 2016. évi maradványa: 2.084,1 millió forint, mely az Ávr. alapján 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő. 
 
20.35.10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 211,7 11,3 6,7 3,2 59,3

Bevétel 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0

Támogatás 4,7 2,2 2,2 46,8 100,0

Költségvetési maradvány 214,8 8,5 8,5 4,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 10 00 Energiafelhasználási hatékonyság 
javítása (236355)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 8,5 8,5 0,0
- Többletbevétel 0,6 0,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2,2 0,0 2,2
2016. évi módosított előirányzat 11,3 9,1 2,2 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,2 3,2

egyéb (pénzügyi vállalkozások) 3,5 3,5
Összes kifizetés 6,7 0,0 6,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (EHJC) 2016.évben kizárólag 
maradvánnyal rendelkezett. A 2016. évi maradvány összege 4,5 millió forint volt. 
Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. 
Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának 
operatív feladatait 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. (NKEK Nonprofit Kft.) látta el. 
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő 
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. 
feladatait 2014. április 15-től az NFM vette át. 
 
20.35.11 Energiahatékonyság javításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 5 496,2 0,0

Bevétel 5 496,2 5 496,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 11 00 Energiahatékonyság javításának 
támogatása (360317)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 5 496,2 5 496,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5 496,2 5 496,2 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő 
célokra: 

− megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;  
− megújuló energia felhasználásának növelésére; 
− energiahatékonyságot javító intézkedésekre; 
− az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre; 
− klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra; 
− alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására. 

Az előirányzatból kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil 
szervezet, egyházi jogi személy részesülhet. 
 
Az előirányzat teljes összege 5.496,2 millió forint, melyből kifizetés nem történt. A teljes 
összeg 2016. évi maradvány, melyből jognyilatkozatokkal lekötött, vagyis 

2519



 

 

 
 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.476,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 19,3 millió forint.  
 
20.36 PPP programok 
 
20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 116 877,3 110 490,2 110 490,2 113 041,0 111 796,1 95,7 98,9

Bevétel 157,1 157,1 100,0

Támogatás 112 598,5 110 490,2 110 490,2 110 490,2 110 490,2 98,1 100,0

Költségvetési maradvány 6 672,5 2 393,7 2 393,7 35,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 01 00  Autópálya rendelkezésre állási díj 
(257101)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 110 490,2 0,0 110 490,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 393,7 2 393,7 0,0
- Többletbevétel 157,1 157,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 113 041,0 2 550,8 110 490,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1,2 1,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 199,4 199,4
− gazdasági társaság 111 261,1 111 261,1
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 334,4 334,4
Összes kifizetés 111 796,1 334,4 111 461,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 110.490,2 millió forint 
volt. Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, 
magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére 
kerültek teljesítésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre 
állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, 
valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz 
kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós 
illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak. 
 
A 2016. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 110.490,2 millió forint 
támogatás és a korábbi évről származó 2.393,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány biztosította. Továbbá az előirányzaton 157,1 millió forint bevétel befizetés történt, 
mely a 2015. évi AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és a MAK Mecsek Autópálya 
Koncessziós Zrt. részteljesítései utólagos elszámolásából adódik. 
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Az előirányzat az alábbi 2016. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet: 
− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld 

Koncessziós Autópálya Zrt. jogelődei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, 
(tovább) építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. 
részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések (előlegszámlák) és a 
végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak 
mérlegeként összesen 39.707,3 millió forint került kifizetésre. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Duna 
Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2016. évben összesen 20.468,0 millió forint kifizetésére került sor. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Tolna 
Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án létrejött koncessziós 
szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának 
finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint 
a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2016. évben 
összesen 16.912,7 millió forint összegű kifizetés történt. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a MAK 
Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2007. november 21-én létrejött 
koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2016. évben összesen 32.023,9 millió forint összegű kifizetésre került 
sor. 

− A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat 
fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, 
illetve PPP-megállapodás keretében megkötött szerződések hatékony 
menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, műszaki és jogi 
tanácsadói díjak, a jogvitákhoz kapcsolódó költségek, valamint a perviteli költségek 
finanszírozása során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak 
fedezete céljából kifizetett támogatási összeg 2016. évben nem volt. 

− Az előirányzat biztosított fedezetet a 302,2 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós 
illetékfizetési kötelezettségre 2016. évben. 
 

A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a 
teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb 
befolyásolták. 
 
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évben 1.244,9 
millió forint maradvány keletkezett, ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
16,3 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 1.228,6 millió forint. 
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20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 312,7 209,8 67,1

Költségvetési maradvány 312,7 312,7 312,7 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 02 00  Oktatási, kulturális és sport PPP 
programok (302813)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 312,7 312,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 312,7 312,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 209,8 209,8
Összes kifizetés 209,8 0,0 209,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fenti jogcímcsoport 2016. évre vonatkozóan eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az Oktatási, kulturális és sport PPP-programok fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. év 
forrása az előző évek 312,7 millió forint maradványa volt. 
  
2016. évben nem történt kifizetés, azonban az 2016. év folyamán három Sport PPP program 
Sportcsarnok projekt, Tornaterem projekt és Tanuszoda projekt lezárásra került és 209,8 
millió forint felszabadult. 
 
A Kormány 209,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
átcsoportosítását rendelte el az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban 19,9 millió forint 
összegben és az 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban 189,9 millió forint összegben. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. december 31-i kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 102,9 millió forint. 
 
20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 11 131,8 11 251,2 11 251,2 11 829,8 11 374,8 102,2 96,2

Támogatás 11 576,6 11 251,2 11 251,2 11 251,2 11 251,2 97,2 100,0

Költségvetési maradvány 133,8 578,6 578,6 432,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 06 00  Hozzájárulás a Művészetek 
Palotájának működtetéséhez (256101)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 11 251,2 0,0 11 251,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 578,6 578,6 0,0
2016. évi módosított előirányzat 11 829,8 578,6 11 251,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 11 374,8 11 374,8
Összes kifizetés 11 374,8 0,0 11 374,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat a nettó 56.287 m2 hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális 
létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és 
fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti 
Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint 
finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz-, csatorna, fűtés, 
villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – 
beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére 
kerültek kiegyenlítésre. 

 
A 11.251,2 millió forint támogatás és 578,6 millió forint maradvány biztosította a 2016. évi 
kiadások fedezetét (11.829,8 millió forint).  
 
Az előirányzatból 2016. évben összesen 11.374,8 millió forint kifizetés történt. A 2017. évre 
áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 455,0 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt. 
 
20.36.7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 352,0 646,3 646,3 1 575,1 418,3 118,8 26,6

Támogatás 828,5 646,3 646,3 646,3 646,3 78,0 100,0

Költségvetési maradvány 452,3 928,8 928,8 205,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 07 00 Hozzájárulás a sportlétesítmények 
PPP bérleti díjához (270701)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 646,3 0,0 646,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 928,8 928,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 575,1 928,8 646,3 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 418,3 418,3
Összes kifizetés 418,3 0,0 418,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 646,3 millió forint. A Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult 15 tornaterem, 17 
tanuszoda, 1 sportcsarnok projektből 2012. év végén 9 tornaterem és 8 tanuszoda, majd 2013. 
évben további 1 tanuszoda, a 2014. évben pedig további 2 tanuszoda projekt kiváltásra került. 
A 2015. év folyamán két PPP tornaterem és egy PPP tanuszoda projekt kiváltása történt meg. 
 
Az előirányzat felhasználása az érvényben lévő szolgáltatási szerződések alapján az alábbiak 
szerint alakult: 
- 114,2 millió forint három sport PPP projektre került kifizetésre. A hat további projekt 

esetében a PPP projektek megszüntetése érdekében a létesítmények adásvételi szerződései 
megkötésre kerültek, így az ingatlanok a magánbefektetőktől az egyes önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. Számlázásra ennek következtében a projektek esetében nem került 
sor, de a PPP szolgáltatási szerződések megszüntetése a vonatkozó adásvételi szerződések 
és támogatási szerződések rendelkezésre állásának hiányában nem történhetett még meg.  

- Jogi tanácsadásra, perképviseletre és okiratszerkesztésre összesen 4,0 millió forint került 
kifizetésre.  

 
Az előirányzaton 2016. év végén 1.156,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből a 996,8 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 160,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
 
20.37.3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 123,7 116,0 116,0 249,1 145,4 117,5 58,4

Támogatás 167,7 116,0 116,0 126,5 126,5 75,4 100,0

Költségvetési maradvány 78,7 122,6 122,6 155,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 37 03 00  Épületenergetikával és 
energiahatékonysággal összefüggő feladatok 
ellátása (302835)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 116,0 0,0 116,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 122,6 122,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 10,5 0,0 10,5
2016. évi módosított előirányzat 249,1 122,6 126,5 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 15,1 15,1
− gazdasági társaság 130,3 130,3
Összes kifizetés 145,4 0,0 145,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a támogatási rendszer 
lebonyolításának operatív feladatait kezelő NFSI Nonprofit Kft. részére.  
Az előirányzat célja forrás biztosítása az NFSI Nonprofit Kft.-nek az Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása, valamint az Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos 
meghatározott kezelő szervi feladatai ellátásához. Az előirányzat kiegészítő forrást biztosít 
továbbá az NFSI Nonprofit Kft. részére a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 
előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos 
kezelőszervi feladatai ellátásához. 
 
Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása előirányzat 
2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 116,0 millió forint volt, melyet 
kiegészített a 122,6 millió forint maradvány. A 249,1 millió forint biztosított forrásból 145,4 
millió forint összegben teljesült kiadás.  
 
A 2016. évben keletkezett 103,7 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20.38 Egyéb feladatok 
 
20.38.1 Nemzetközi tagdíjak  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 302,0 219,3 219,3 518,7 317,6 105,2 61,2

Támogatás 369,4 219,3 219,3 339,3 339,3 91,9 100,0

Költségvetési maradvány 112,0 179,4 179,4 160,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 01 00  Nemzetközi tagdíjak (280834) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 219,3 0,0 219,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 179,4 179,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 120,0 0,0 120,0
2016. évi módosított előirányzat 518,7 179,4 339,3 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 4,6 4,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,3 3,3
− egyéb (nemzetközi szerv.) 309,7 309,7
Összes kifizetés 317,6 0,0 317,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 219,3 millió forint volt. Az 
előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai, 
turisztikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi 
jogi kötelezettségek teljesítése.  
 
Az előirányzatból a tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2016. 
évben: 
 

Közlekedés: 
− AET (Európai Közlekedési Társulás), 
− ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek 

Európai Konferenciája), 
− ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet), 
− IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet), 
− OTIF (Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet), 
− CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája), 
− OSzZsD (Vasutak Együttműködési Szervezete), 
− ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia), 
− ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet). 

 
Energetika: 

− IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség), 
− Energia Charta, 
− IEF (Nemzetközi Energia Fórum), 
− IRENA (Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége). 

 
Hírközlés: 

− ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület), 
− CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája), 
− ECO (Európai Távközlési Iroda), 
− ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet), 
− EURISY (Űrhivatalok Európai Szervezete). 

 
Klímapolitika: 

− UNFCCC  (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény), 
− UNFCCC KP (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói 

Jegyzőkönyv), 
− ITL (Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló). 
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Turisztika: 
− UNWTO (ENSZ Turisztikai Világszervezet), 
− OECD TC (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai 

Bizottsága), 
− IFTTA (Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma). 

 
Területfejlesztés: 

− OECD LEED (Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program). 
 
A 2016. évi tagdíj-kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez 2016 decemberében 120,0 
millió forint pótlólagos forrás került átcsoportosításra az NFM igazgatásáról, így egyes 
tagdíjak kifizetése 2017. évre húzódott át. 2017. januárban az IEA, CEMT/ITF, LEED, ICAO, 
ECAC, ITL, UNFCCC, UNFCCC KP, ETSI, ECO, CEPT és ERTICO tagdíjak kifizetésére 
került sor.  
 
Bár az Egyetemes Postaegyesület (UPU) tagságának feladata (és éves tagdíja, 60,0 millió 
forint) 2015. évben már átadásra került a Miniszterelnökség részére, az UPU tagdíj kapcsán a 
2016. évi NFM Nemzetközi tagdíjak előirányzatot – a Miniszterelnökséggel történt 
megegyezés alapján – további 30,0 millió forint átadási kötelezettség terhelte. 2016. év őszén 
azonban a feladat visszakerült az NFM-hez, a tagdíjra a Miniszterelnökség 30,0 millió forintot 
visszautalt.  
 
A fentieken túl az előirányzat részfeladataiban változást jelentett a turisztikai szakterület 
NFM-hez történő beintegrálódása. A turisztikai szakterület alábbi nemzetközi tagdíjaira 43,6 
millió forint került átadásra az NGM-től: 

− ENSZ Turisztikai Világszervezet (UNWTO), 
− Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai Bizottsága (OECD 

TC), 
− Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (IFTTA). 

 
Az előirányzaton 201,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 194,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 
millió forint. 
 
20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 234,4 55,2 55,2 366,3 111,5 47,6 30,4

Bevétel 0,1 0,2 0,2 200,0 100,0

Támogatás 55,8 55,2 55,2 139,0 139,0 249,1 100,0

Költségvetési maradvány 405,6 227,1 227,1 56,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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 millió forintban, egy tizedessel 

20 38 02 00  Magán és egyéb jogi személyek 
kártérítése (280789)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,2 0,0 55,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 227,1 227,1 0,0
- Többletbevétel 0,2 0,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 83,8 0,0 83,8
2016. évi módosított előirányzat 366,3 227,3 139,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 27,2 27,2
− gazdasági társaság 1,9 1,9
− magánszemély 82,4 82,4
Összes kifizetés 111,5 0,0 111,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős 
bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói 
letétbe helyezés útján történő teljesítést), vagy a felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi 
jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeli jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási díjának finanszírozása. 
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában 
2016. évre 55,2 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot biztosított a Kvtv. 
 
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján az NFM-ben 
működő Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság nyilvántartása szerint a névjegyzékbe 
való felvétel iránt sikertelenül pályázó felszámoló szervezetek által indított perekben hozott 
jogerős bírósági határozatok alapján az NFM javára 2016. évben 0,2 millió forint perköltség 
folyt be. 
 
A „Magán és egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. év 
végén forráshiány keletkezett, ezért a felszámolók névjegyzékével kapcsolatos ügyben 
megkötött megbízási szerződés-módosítás fedezetének biztosítása érdekében az NFM 
igazgatása terhére, belső átcsoportosítással történt meg a szükséges előirányzat biztosítása 
2016 decemberében. Az előirányzatról a felszámolók névjegyzékéhez kapcsolódóan az 
ügyvédi irodával kötött szerződésre 2016. évben mindösszesen 17,0 millió forint kifizetése 
történt meg. 
A Felszámolói jegyzék megújításával kapcsolatos kifizetések 2016. évben 2,0 millió forint 
összegben valósultak meg. 
 
Az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a vörösiszap-katasztrófa magánszemély 
károsultjai részére biztosítandó állami segítségnyújtás céljából elkülönített 400,0 millió 
forintból 2016. évben 40,7 millió forint került kifizetésre.  
 
Az előirányzatról a Budapesti Vegyiművek Rt. Illatos úti telephely szennyezett felszín alatti 
vizének kitermelése és tisztítása projekthez kapcsolódó támogatási szerződéstől való elállás 
kapcsán a támogatási összeg és kamatai visszakövetelésére indított peres ügyben való jogi 
képviseletre 13,4 millió forint, az Edzőtermek Kkt. felperes által az NFM ellen vállalkozási 
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díj megfizetése iránt indított perben jogi képviseletre 2,5 millió forint került kifizetésre 2016. 
évben. 

 
 Az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezései alapján 2016. évben 27,2 millió 
forint maradvány átcsoportosítása történt meg az EMMI részére. 
 
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat terhére a 2016. évben mindösszesen 
111,5 millió forint kifizetés történt. 
 
Az előirányzat 2016. maradványa 254,8 millió forint, melyből 243,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 11,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 916,8 3 400,2 3 400,2 5 586,2 3 994,2 435,7 71,5

Bevétel 1 800,0 0,0

Támogatás 1 260,7 3 400,2 3 400,2 3 400,2 3 400,2 269,7 100,0

Költségvetési maradvány 42,1 2 186,0 2 186,0 5 192,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 03 00  Kormányzati szakpolitikai 
feladatok (301624)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 400,2 0,0 3 400,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 186,0 2 186,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5 586,2 2 186,0 3 400,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− alapítvány 2 612,2 2 612,2
− gazdasági társaság 1 382,0 1 382,0
Összes kifizetés 3 994,2 0,0 3 994,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kormányzati szakpolitika előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási 
előirányzata 3.400,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi maradvány 2.186,0 
millió forintos összege. 
 
Az előirányzat terhére a közbeszerzések lebonyolítását követően az alábbi szerződések 
kerültek megkötésre: 

− a Médianéző Kft.-vel 2015. július 31-én, 41 hónapra, 5.600,7 millió forint összegben 
kötött „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati 
tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfigyelés, belföldi 
médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és 
médiahatás-vizsgálat nyújtása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel 
kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés. 
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− a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal és Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel 
2015. október 16-án, 40 hónapra, 6.166,7 millió forint összegben kötött „Magas szintű 
állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó 
közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, 
valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során 
létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú 
vállalkozási szerződés.  

− a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal és Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel 
2015. december 17-én, 20 hétre, 791,9 millió forint összegben kötött „EU28 kutatás – 
aktuális európai ügyek, társadalmi- és politikai kérdések” tárgyú vállalkozási 
szerződés. 

 
Az előirányzat terhére 3.994,2 millió forint kifizetésére került sor, a 2016. évi maradványa 
1.592,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.487,4 
millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 104,6 millió forint. 
 
20.38.7 Állami többletfeladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 396,5 2 812,4 1 447,2 60,4 51,5

Bevétel 1 941,1 1 649,0 1 649,0 85,0 100,0

Támogatás 519,1 987,9 987,9 190,3 100,0

Költségvetési maradvány 111,8 175,5 175,5 157,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 07 00  Állami többletfeladatok (280845) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 175,5 175,5 0,0
- Többletbevétel 1 649,0 1 649,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 987,9 0,0 987,9
2016. évi módosított előirányzat 2 812,4 1 824,5 987,9 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1 184,6 1 184,6
− nonprofit társaság 114,6 114,6
− gazdasági társaság 34,2 34,2
− önkormányzat/vagy intézménye 63,3 63,3
− egyéb (egyházi jogi szem.) 20,0 20,0

egyéb ( civil szervezet) 30,5 30,5
Összes kifizetés 1 447,2 0,0 1 447,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzatnak törvény szerinti forrása 2016. évben nem volt. A korábbi évek előirányzat-
maradványa 175,5 millió forint volt. 
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Többletforrást jelentett a KKK részére irányítószervi hatáskörben előirt befizetési 
kötelezettség miatt befolyt 1.649,0 millió forint összegű bevétel, valamint az NFM igazgatása 
Szakmai Programok előirányzat terhére fejezeten belüli átcsoportosítás útján biztosított 
1.491,0 millió forint. Az előirányzatból év közben 20,0 millió forint átcsoportosítása történt 
meg a XIV. Belügyminisztérium fejezet, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 
részére, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatainak finanszírozása céljából. 
 
A 2016. évi módosított kiadási előirányzat 2.812,4 millió forint volt.  
 
Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére 
szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az 
előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, 
programok megvalósítására. 
 
A 2016. évi pénzügyi teljesítés 1.447,2 millió forint volt. 
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 1.365,2 millió forint, 
melyből 1.359,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 5,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
20.38.10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. m űködtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 360,0 396,0 396,0 436,0 436,0 121,1 100,0

Bevétel 200,0 0,0

Támogatás 200,0 396,0 396,0 396,0 396,0 198,0 100,0

Költségvetési maradvány 40,0 40,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 38 10 00    Az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 
(349451)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 396,0 0,0 396,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 40,0 40,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 436,0 40,0 396,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 436,0 436,0
Összes kifizetés 436,0 436,0 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a magyar állam nevében eljáró Alapító a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény (Vtv.) 3. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19. § (1) és 20. § (8) bekezdése értelmében kiadott 
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9/2013. (III. 4.) RJGY határozat alapján, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság, vagy NFP Nonprofit Kft.) néven 100%-os állami 
tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.  
 
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. § m) 
pontja alapján az NFP Nonprofit Kft.-ben az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét az NFM gyakorolja 2018. december 31. napjáig. 
 
A Társaság létrehozásának célja a 2.000 LE (lakosegyenérték) feletti települések szennyvíz 
elvezetésének és tisztításának megoldására irányuló EU-projektek koordinálása, 
menedzselése. 
 
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. (XII. 19.) Korm. 
határozat (Korm. határozat) a Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról 
rendelkezik. A Korm. határozat alapján a Társaság az 5/2014. (XII. 2.) számú Alapítói 
Határozatban foglaltak szerint módosította a főtevékenységét és bővítette egyéb tevékenységi 
köreit. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2014. november 19-én döntött arról, hogy a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projektekben az 
NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vegyen részt, lássa el 
saját teljesítésben a projektmenedzsment feladatokat és bonyolítsa le a közbeszerzési 
eljárásokat. 
 
A Társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint 
működési költségek finanszírozása céljából az NFM a Kvtv.-ben meghatározott fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés formájában 396,0 millió forint összegben 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt. 
 
20.38.12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 558,2 440,8 440,8 440,8 440,8 79,0 100,0

Támogatás 445,3 440,8 440,8 440,8 440,8 99,0 100,0

Költségvetési maradvány 112,9 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 12 00  A Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. működtetése (340495)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,8 0,0 440,8
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 440,8 0,0 440,8 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 440,8 440,8
Összes kifizetés 440,8 440,8 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 4. § (2) bekezdése értelmében a dohánytermék-
kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének 
előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére az Alapító 2012. 
október 29. napjával megalapította a 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő 
nonprofit részvénytársasági formában működő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt.-t (Társaság, vagy ND Nonprofit Zrt.). 
 
Az ND Nonprofit Zrt. alaptevékenységein (általános közigazgatás, dohányáru-
kiskereskedelem, üzletvezetés, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, egészségügy, oktatás, 
kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása, konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése, egyéb humán-egészségügyi ellátás, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 
tevékenység, adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, reklámügynöki tevékenység, hirdetési 
kampány tervezése és megvalósítása, piac és közvélemény-kutatás, összetett adminisztratív 
szolgáltatás) kívül az Fdvtv. 10/C. §-a alapján további feladatokat (médiakampány szervezése, 
lebonyolítása, szakmai támogatása, közösségi megjelenés, sportrendezvényeken történő 
megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő 
együttműködés és egészségvédelmi programokban történő részvétel) lát el. 
 
A Társaság alapító okiratában, valamint az Fdvtv.-ben meghatározott tevékenységek 
ellátásához beruházási, valamint működési költségek finanszírozása céljából az NFM a Kvtv.-
ben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés formájában 
440,8 millió forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ND Nonprofit Zrt. 
részére. 
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt. 
 
20.38.14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 520,4 330,0 330,0 352,4 332,4 63,9 94,3

Bevétel 2,4 0,0

Támogatás 360,0 330,0 330,0 350,0 350,0 97,2 100,0

Költségvetési maradvány 160,4 2,4 2,4 1,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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 millió forintban, egy tizedessel 
20 38 14 00  Megyei (fővárosi) kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása (220361)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 330,0 0,0 330,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2,4 2,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 20,0 0,0 20,0
2016. évi módosított előirányzat 352,4 2,4 350,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,3 0,3
− egyéb (civil szervezet) 332,1 332,1
Összes kifizetés 332,4 332,1 0,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 2016. évben 
330,0 millió forint volt, melyet kiegészített az év közben fejezeten belül átcsoportosított 20,0 
millió forint és a 2,4 millió forint maradvány. 
 
Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása (országosan összesen 20 db). A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény rendelkezik a békéltető testületekről, a törvény szerint az állam 
mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek 
ügyszámarányos támogatásáról.  
 
A testületek 12.893 fogyasztói jogvitában jártak el 2016. évben, amely az előző évihez képest 
13%-os ügyszámnövekedést jelent. 
 
A támogatás felhasználására 2016. évben a fogyasztóvédelmi politika irányításáért felelős 
NFM támogatási szerződést kötött az előirányzat kedvezményezettjével, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK). Az MKIK a tárcával kötött szerződésben foglalt 
feltételekkel továbbszerződött a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarákkal.   
 
A békéltető testületek támogatására rendelkezésre álló előirányzat összege 330,0 millió forint 
volt. Az előirányzatból 320,1 millió forint a területi kamarák részére, míg 9,9 millió forint az 
előirányzat kedvezményezettjének, azaz az MKIK-nak került kifizetésre, előfinanszírozás 
útján. Eljáráson kívüli feladatként jelentkezik már ötödik éve a békéltető testületek 
tanácsadási tevékenysége. 2016. évben a tanácsadási tevékenységre a testületek között 20,0 
millió forint tartalékforrás került felosztásra, melynek pénzügyi teljesítése a 2017. évben 
esedékes.  
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 20,0 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
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20.38.15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 46,1 61,3 61,3 88,7 87,3 189,4 98,4

Bevétel 0,2 0,5 0,5 250,0 100,0

Támogatás 68,3 61,3 61,3 59,3 59,3 86,8 100,0

Költségvetési maradvány 6,6 28,9 28,9 437,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 15 00  Fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatása (208349)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 61,3 0,0 61,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 28,9 28,9 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -2,0 0,0 -2,0
2016. évi módosított előirányzat 88,7 29,4 59,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 0,9 0,9
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,4 0,4
− egyéb (civil szervezet) 86,0 86,0
Összes kifizetés 87,3 86,0 1,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2016. évben is pályázati úton történt. A 
pályázat célja, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltakkal 
összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa.  
 
A pályázati kategóriák között szerepelt a közérdekű kereset indítása, a fogyasztói tudatosság 
növeléséhez szükséges ismeretek átadása, a közösségi médiakampány, valamint az 
információs kampány. A támogatási időszak 2016. június 1. és 2017. május 31. közötti 
időszak.  
Az előirányzattal összefüggő kezelői feladatok ellátására az NFM 2016. évben az NFH-t 
jelölte ki. Az NFM a pályázat kezelőszervi feladatok ellátására együttműködési megállapodást 
kötött az NFH-val 2,0 millió forint összegben.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. év eredeti előirányzata 61,3 millió forint volt, melyből 
59,3 millió forint a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatása 
(FV-I-16)” nevű pályázatra került felhasználásra. A fennmaradó 2,0 millió forint a 
pályázatkezelői feladatainak ellentételezésére szolgált.  
 
Összesen 33 pályázat érkezett, ebből 1 volt érvénytelen. Az érvényes 32 db pályázatból 28 db 
került támogatásra 58,3 millió forint összegben, amely összesen 15 db szervezet támogatását 
jelentette. A 2015. évi 28,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány is 
felhasználásra került. 
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A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 1,5 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20.38.17 Bányabezárás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9 100,0

Támogatás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 17 00  Bányabezárás (351984) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 038,5 0,0 1 038,5
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,6 0,0 -3,6
2016. évi módosított előirányzat 1 034,9 0,0 1 034,9 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 1 034,9 1 034,9
Összes kifizetés 1 034,9 0,0 1 034,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A „Bányabezárás” megnevezésű előirányzat 2015. évben központi kezelésű volt, 2016. január 
1-jétől vált fejezeti kezelésű előirányzattá. 
 
Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A 
költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – 
korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok 
megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-
kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. 
§ alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési 
feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után 
fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból 
kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő 
szénhidrogén-kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban 
történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb 
kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének 
biztosítására. 
 
A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 
tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet – a Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH Kft.) – közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát 
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el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő. 
 
A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb 
részfeladatokból áll: 

− Szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb 
állami kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezési, bányakár, vagyonhoz 
kötött és szénbányászati humán kötelezettségek ellátása. 

− Állami tulajdonú szénhidrogénkutak (bányászati mélyfúrások) kezelése: A 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36.§ (5a) bekezdése alapján a feladat 
ellátása állami kötelezettség. 

− A feladatokat ellátó BVH Kft. működési költségei finanszírozása. 
 

Az előirányzat felhasználása jogszabály által kijelölt kedvezményezettel kötendő támogatási 
szerződés útján történt.  
 
A Kvtv. alapján a „Bányabezárás ” fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi támogatási 
előirányzata 1.038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 1.038,5 millió forint.  
 
Mivel az előirányzat központosítottból fejezeti kezelésűvé vált, a korábban Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) által végezett támogatás kifizetések helyett, a támogatás kifizetéséről az 
NFM, illetve Kincstár intézkedik. 
 
Az előirányzati forrás 2016. évben kifizetésre került előfinanszírozás útján, 3,6 millió forint 
pedig tranzakciós illeték finanszírozására átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére, 
így maradvány nem keletkezett. 
 
20.38.19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 000,0 2 000,0 0,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 19 00  Balaton Területfejlesztési 
koncepció és Stratégiai Program (359617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
 
Kvtv. módosítása következtében a Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 
2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.000,0 millió forint volt, mely forrás 
terhére került sor a balatoni strandok szolgáltatási minőségének javítása és nyitva tartásuk 
növelésének ösztönzése, valamint a klasszikus strandfunkciók mellett élmény-elemek 
kiviteleztetésére vonatkozó támogatás biztosítására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-n 
(MTÜ) keresztül. Az MTÜ által kiírt pályázati eljárás eredményeképpen 55 strand 
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fejlesztésére kerül sor a forrás terhére. Az előirányzat biztosított fedezetet a pénzügyi 
tranzakciós illetékre is.  
 
A támogatási szerződés megkötésére az NFM és az MTÜ Zrt. között 2016. évben sor került, a 
támogatási összeg átutalása 2017. évben történt meg, amely 2016. december 31-én 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.  
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 2.000,0 millió forint, melyből 1.993,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 7,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány.  
 
20.38.20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 7 200,3 7 200,3 100,0

Támogatás 7 200,3 7 200,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 20 00  2017.évi FINA Világbajnokság 
lebonyolításának támogatása (359673)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 7 200,3 0,0 7 200,3
2016. évi módosított előirányzat 7 200,3 0,0 7 200,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 7 200,3 7 200,3
Összes kifizetés 7 200,3 7 200,3 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása előirányzat eredeti 
előirányzattal nem rendelkezik. 
A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. 
(X.7.) Korm. határozatban a Szervező Bizottság munkaszerveként a Bp2017 Világbajnokság 
Szervező és Lebonyolító Nonprofit Zrt. került kijelölésre.  
A XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (FINA 
világbajnokság) megvalósításához a Kormány a Bp2017 Világbajnokság Szervező és 
Lebonyolító Nonprofit Zrt. részére a 2037/2016 Korm. határozattal 15.540,9 millió forint, a 
2043/2016. Korm. határozattal 27.178,3 millió forint, a 2073/2016 Korm. határozattal 3.490,8 
millió forint, a 2074/2016. Korm. határozattal 5.000,0 millió forint összegű 
kötelezettségvállalási keretet hagyott jóvá. 
A fenti kormányhatározatok alapján a FINA világbajnokság lebonyolításának támogatási 
forrása mindösszesen 51.210,0 millió forint, amelyből a Támogató által biztosítandó 
költségvetési támogatás összege 49.067,7 millió forint, valamint a megvalósításból származó 
tervezett bevétel összege 2.142,3 millió forint. A Támogató által biztosítandó költségvetési 
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támogatásból a Kormány az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozatában a 2016. évre 7.200,3 
millió forintot bocsátott rendelkezésre az előirányzaton. A rendelkezésre bocsátott összeg 
terhére a Felek 2016. december 5-én támogatási szerződést kötöttek.  
 
20.38.23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 312,3 2 674,4 62,0

Bevétel 2 312,3 2 312,3 100,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 23 00  Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatók támogatása (361006)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
- Többletbevétel 2 312,3 2 312,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 312,3 2 312,3 2 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 2 586,2 2 586,2
− önkormányzat/vagy intézménye 88,2 88,2
Összes kifizetés 2 674,4 0,0 2 674,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról szóló 
2048/2016. Kormány határozatban a Kormány döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
fenntartható működésének biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 
2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszakának veszteségei támogathatóságáról. 
A támogatásban részesülők köréről szóló egyedi döntést a Korm. határozat tartalmazza. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított összeg 4.312,3 millió forint volt. Az NFM a 
Korm. határozatban szereplő 82 támogatandó vállalkozás közül 69 hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóval kötött szerződést 4.159,5 millió forint összegben. A támogatási előleg 
összege legfeljebb a támogatás 80%-a lehetett. Az előlegként 2016. decemberben kifizetett 
összeg 2.674,4 millió forint volt. 
 
Az előlegen túl fennmaradó rész, 1.485,1 millió forint, kifizetésére a támogatási előleggel 
történő elszámolást követően kerül sor 2017. június 30-ig.  
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20.39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
 
20.39.1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 400,0 2 940,0 2 940,0 2 442,0 710,0 177,5 29,1

Támogatás 2 442,0 2 940,0 2 940,0 0,0

Költségvetési maradvány 400,0 2 442,0 2 442,0 610,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 01 00  Budapest Bozsik Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344773)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 940,0 0,0 2 940,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -2 928,8 0,0 -2 928,8
- Előirányzat-maradvány 2 442,0 2 442,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -11,2 0,0 -11,2
2016. évi módosított előirányzat 2 442,0 2 442,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 210,0 0,0 210,0
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 500,0 0,0 500,0
Összes kifizetés 710,0 0,0 710,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése előirányzat 2016. évi 
eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 2.940,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 
a 2015. évi maradvány 2.442,0 millió forintos összege. Az előirányzatot csökkentette az 
előirányzat-átcsoportosítás formájában NFM igazgatása részére átadott 11,2 millió forint.   
Az1787/2016. (XII. 16.) Korm. határozattal és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal  a 
projekt csúszása miatt 2016. évben az előirányzatból 3.438,8 millió forintot került 
átcsoportosításra más előirányzatok javára. A visszapótlásról az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. 
határozat rendelkezik, mely szerint a projektre 3.438,8 millió forint  visszapótlása 2017. év III. 
negyedévében szükséges. 
Az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek a labdarúgó létesítmények, 
amelyek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fognak megvalósulni. Az 
1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1753/2014. (XII.15.) Korm. 
határozat rendelkezik arról, hogy a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztésére 5.550,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor. 
A beruházás célja egy UEFA IV. kategóriájú 8.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező 
stadion kialakítása. A beruházás megvalósításához szükséges jogerős építési 
engedélyrendelkezésre áll. A vagyonkezelő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a 
Budapest Bozsik Stadion építészeti-műszaki terveihez kapcsolódó felhasználási engedély 
megszerzése témában. A tervek megszerzését követően kerülhet sor a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírására.  
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Az NSK-val a támogatási szerződés 2.100,0 millió forint összegben 2015. december 29-én 
került aláírásra, melyből 2015. évben 168,0 millió forint előirányzat átadással rendelkezésre 
bocsátásra került a kedvezményezett részére, . 2016. december 31-ig 200,0 millió forint pedig 
átutalására került sor. 510,0 millió forint Korm. határozat alapján, mint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalásra került fejezeten belül. Az 
előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.732,0 millió forint. 
 
20.39.3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 560,0 5,8 5,8 1,0 100,0

Támogatás 5,8 0,0

Költségvetési maradvány 560,0 5,8 5,8 1,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 03 00 Budapest Szusza Ferenc Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344795)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 5,8 5,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 5,8 0,0 5,8
Összes kifizetés 5,8 0,0 5,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5,8 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése az NSK részére a 2016. évben megtörtént. Eredeti előirányzattal 
és 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 419,9 0,0

Költségvetési maradvány 419,9 419,9 419,9 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban egy tizedessel 

20 39 05 00 Nyíregyháza labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344817)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 419,9 419,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 419,9 419,9 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt. 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint. 
 
20.39.6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 702,1 4 648,0 2 602,0 370,6 56,0

Bevétel 2 602,0 2 602,0 100,0

Támogatás 498,1 1 750,0 1 750,0 351,3 100,0

Költségvetési maradvány 500,0 296,0 296,0 59,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 06 00 Budapest Illovszky Rudolf Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344828)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 296,0 296,0 0,0
- Többletbevétel 2 602,0 2 602,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 750,0 0,0 1 750,0
2016. évi módosított előirányzat 4 648,0 2 898,0 1 750,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 602,0 39,0 2 563,0
Összes kifizetés 2 602,0 39,0 2 563,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 296,0 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben nem történt meg.  
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év folyamán 1.750,0 millió forint 
összegű fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Budapest Illovszky Rudolf Stadion Nemzeti 
Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából, amely összeg támogatási 
szerződés keretében került lekötésre. Az 1.750,0 millió forint terhére pénzügyi teljesítés nem 
történt. 
 
Az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által 2.602,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára, amely összeg támogatói okirattal került lekötésre és kifizetésre. 
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A 2016. évben teljesített kifizetések összeg a Vasas SC, mint a támogatási szerződés 
kedvezményezettje.  2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.046,0 
millió forint. 
 
20.39.7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 955,9 406,1 249,1 26,1 61,3

Támogatás 747,2 157,0 157,0 21,0 100,0

Költségvetési maradvány 457,9 249,1 249,1 54,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 07 00 Zalaegerszeg labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344839)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 157,0 0,0 157,0
- Előirányzat-maradvány 249,1 249,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 406,1 249,1 157,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 249,1 39,0 210,1
Összes kifizetés 249,1 39,0 210,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 249,1 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat által 157,0 millió forint került átcsoportosításra, melynek terhére megkötésre került 
a támogatási szerződés módosítása a ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében történő fejlesztése céljából, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 157,0 millió forint. 
 
20.39.9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 501,3 360,0 71,8

Bevétel 141,3 141,3 100,0

Előirányzat-maradvány 360,0 360,0 360,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 09 00 Kecskemét labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344851)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 360,0 360,0 0,0
- Többletbevétel 141,3 141,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 501,3 501,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 360,0 0,0 360,0
Összes kifizetés 360,0 0,0 360,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 360,0 millió forint, 
melynek összege az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés keretében 
141,3 millió forint összegű visszafizetés történt az előirányzat javára. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 141,3 millió forint. 
 
20.39.11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 32,4 1 366,7 527,6 1 628,4 38,6

Támogatás 239,1 600,0 600,0 250,9 100,0

Költségvetési maradvány 560,0 766,7 766,7 136,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 39 11 00 Paks labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344873)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 600,0 0,0 600,0
- Előirányzat-maradvány 766,7 766,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 366,7 766,7 600,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 527,6 6,0 521,6
Összes kifizetés 527,6 6,0 521,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 766,7 millió forint, 
melyből a 2016. évben 527,6 millió forint összegű kifizetés történt Paks Város 
Önkormányzata részére. 
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Az 1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat 600,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére megkötésre került a Paks, Fehérvári úti Stadion 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő költségek 
finanszírozása tárgyú támogatási szerződés módosítása, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 839,1 millió forint. 
 
20.39.12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 506,1 506,1 100,0

Költségvetési maradvány 506,1 506,1 506,1 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 12 00 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344884)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 506,1 506,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 506,1 506,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 506,1 0,0 506,1
Összes kifizetés 506,1 0,0 506,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 506,1 millió forint, mely 
az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal és 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 403,7 814,1 239,1 59,2 29,4

Támogatás 564,1 250,0 250,0 44,3 100,0

Költségvetési maradvány 403,7 564,1 564,1 139,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 39 13 00 Békéscsaba labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344895)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 250,0 0,0 250,0
- Előirányzat-maradvány 564,1 564,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 814,1 564,1 250,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 239,1 14,5 224,6
Összes kifizetés 239,1 14,5 224,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 564,1 millió forint, 
melyből 239,1 millió forint összegű kifizetés történt a 2016. évben. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 250,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, mely szerződésmódosítás keretében került lekötésre Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 575,0 millió forint. 
 
20.39.15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 13,4 1 923,5 737,0 5 500,0 38,3

Támogatás 1 486,9 450,0 450,0 30,3 100,0

Költségvetési maradvány 1 473,5 1 473,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 15 00 Kisvárda labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345028)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 450,0 0,0 450,0
- Előirányzat-maradvány 1 473,5 1 473,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 923,5 1 473,5 450,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 737,0 27,3 709,7
Összes kifizetés 737,0 27,3 709,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból
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Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.473,5 millió forint, 
melyből az év során 737,0 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 450,0 millió forint összegű többletforrás biztosított, 
melynek terhére a 2016. évben nem történt kötelezettségvállalás. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege 450,0 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 736,5 millió forint. 
 
20.39.16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 83,2 83,2 845,0 215,7 25,5

Támogatás 596,7 83,2 83,2 248,3 248,3 41,6 100,0

Költségvetési maradvány 596,7 596,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 16 00 Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
tartalékkerete (345039)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 83,2 0,0 83,2
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 244,0 0,0 244,0
- Előirányzat-maradvány 596,7 596,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -78,9 0,0 -78,9
2016. évi módosított előirányzat 845,0 596,7 248,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 142,0 142,0 0,0
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 27,2 0,0 27,2
− önkormányzat/vagy intézménye 46,5 7,4 39,1
Összes kifizetés 215,7 149,4 66,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént Kozármisleny Város Önkormányzata 
részére. A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 83,2 millió forint, melyből 
Tarpa Város Önkormányzatának többletigénye finanszírozása céljából 50,0 millió forint az 
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések előirányzat javára átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzatot terhelő kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozása céljából 28,9 
millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből az 1049/2016. (II. 15.) 
Korm. határozat által 529,5 millió forint az előirányzat javára visszahagyásra került, valamint 
142,0 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
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Az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványból 27,2 millió forint összegű átcsoportosításról döntött. 
 
Putnok Város Önkormányzatával a 2016. évben 257,2 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre, melyből 6,5 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 244,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melyből a Mádi Football Clubbal 143,7 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 394,4 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 234,9 millió forint. 
 
20.39.17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 514,9 35 888,5 35 888,5 58 183,9 58 152,4 2 312,3 99,9

ebből:  személyi juttatás 24,8 24,8

Támogatás 41 113,4 35 888,5 35 888,5 31,5 31,5 0,1 100,0

Költségvetési maradvány 19 553,9 58 152,4 58 152,4 297,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 17 00  Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás támogatása (343839)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35 888,5 0,0 35 888,5 24,8
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -27 533,8 0,0 -27 533,8
- Előirányzat-maradvány 58 152,4 58 152,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -8 323,2 0,0 -8 323,2
- Egyéb módosítások -24,8
2016. évi módosított előirányzat 58 183,9 58 152,4 31,5 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 3 970,4 3 970,4 0,0
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 54 084,9 69,2 54 015,7
− nonprofit társaság 97,1 97,1 0,0
Összes kifizetés 58 152,4 4 136,7 54 015,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, 
illetve támogatási előirányzata 35.888,5 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi 
maradvány 58.152,4 millió forintos összege. Tekintettel a beruházás előrehaladására a 2016. 
évi előirányzat felhasználása nem szükséges a beruházáshoz, így az átcsoportosításra került 
fejezeten belül más sportfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatra. 
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Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében 
a Puskás Ferenc Stadion egy legmagasabb kategóriájú, multifunkcionális sportközponttá 
történő átépítésére az 1098/2017. (III.6.) Korm. határozatnak megfelelően.  
Az EMMI és az NSK 2014. április 7-én támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás megvalósítása érdekében, amelyet az NFM, mint szerződéses jogutód és 
az NSK 2016. november 24-én módosítottak. A szerződésbe kedvezményezettként a KKBK 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság is bevonásra került. 
A Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs 
programját, különösen a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása programot, amely során új, 
legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65.000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc 
Stadion létesül. A 2016. évben befejeződtek a régi stadion bontási munkálatai és a helyszíni 
előkészítési munkák. A tervek rendelkezésre álltak és a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása 
megtörtént. Az új létesítmény kivitelezésének megkezdése 2017. évben, a befejezése 2019. év 
végére tervezett. 
A támogatás összege 61.140,1 millió forint, amelyből az NFM-et, mint Támogatót 60.425,4 
millió forint terhel. A támogatás terhére Támogató 6.305,2 millió forintot folyósított. A 
Támogatót még terhelő kötelezettségvállalás összeg 54.120,18 millió forint. 
A Kormány az 1787/2016. (XII. 16.) Korm. határozattal  és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. 
határozattal a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére összesen 59.314,2 millió forint átcsoportosítását rendelte el, melynek visszapótlása 
szükséges. Az elcsoportosításra került összegből a szerződést 54.120,2 millió forint érinti.  
Az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a 2017-2018. években további források 
kerülnek visszapótlásra az alábbi ütemezés szerint: 

a) a 2017. év első félévében: 8 000,0 millió forint, illetve 
b) a 2017. év második félévében: 26 201,5 millió forint, valamint 
c) a 2018. évben 25 112,7 millió forint. 

 
A KKBK NZrt. részére 31,5 millió forint összegű támogatási szerződés került aláírása 2016 
decemberében az alábbi feladatra: 
Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztéséhez kapcsolódó ötletpályázatok kiírásához 
szükséges előkészítő felmérések, munkálatok elvégzése, különösen: 

− meglévő épület felmérése, bontási tervek előkészítése; 
− tervpályázattal kapcsolatos bonyolító és programozó mérnöki feladatok ellátása; 
− tervpályázati ütemezések, forrásszükségletek, és a tervpályázati programok 

összeállítása. 
 

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 31,5 millió forint. 
 
20.39.19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 259,6 1 496,3 1 496,3 66,2 100,0

Támogatás 1 496,3 0,0

Költségvetési maradvány 2 259,6 1 496,3 1 496,3 66,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban egy tizedessel 

20 39 19 00  Nemzeti Kézilabda Akadémia 
támogatása (343851)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 496,3 1 496,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 496,3 1 496,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 496,3 88,2 1 408,1
Összes kifizetés 1 496,3 88,2 1 408,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.496,3 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént az NSK részére a balatonboglári 
Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítása céljából. 
 
Az előirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal és kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
20.39.21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás 
Stadion fejlesztésének támogatása) 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 8 286,5 7 529,7 90,9

Támogatás 4 956,8 0,0

Költségvetési maradvány 3 329,7 8 286,5 8 286,5 248,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 21 00  Szombathelyi sportcélú 
beruházások támogatása (343884)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 8 286,5 8 286,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 8 286,5 8 286,5 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 7 529,7 0,0 7 529,7
Összes kifizetés 7 529,7 0,0 7 529,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.286,5 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben 7.529,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
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Az előirányzat forrást biztosít Szombathelyen egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó 
stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával összefüggő 
beruházáshoz az 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatnak megfelelően. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. év során 4.977,2 millió forint 
összegű éven túli kötelezettségvállalás történt a 2017. évi forrás terhére. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 756,8 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.39.22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 417,0 4 263,0 4 263,0 16 117,2 753,6 180,7 4,7

Támogatás 4 484,2 4 263,0 4 263,0 7 549,9 7 549,9 168,4 100,0

Költségvetési maradvány 4 500,0 8 567,3 8 567,3 190,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 22 00  Székesfehérvári Sóstói Stadion 
fejlesztésének támogatása (343895)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 263,0 0,0 4 263,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 300,0 0,0 3 300,0
- Előirányzat-maradvány 8 567,3 8 567,3 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -13,1 0,0 -13,1
2016. évi módosított előirányzat 16 117,2 8 567,3 7 549,9 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 753,6 260,0 493,6
Összes kifizetés 753,6 260,0 493,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.567,3 millió forint, 
melyből a 2016. év során 753,6 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása sor 2016. évi eredeti kiadási, 
illetve támogatási előirányzata 4.263,0 millió forint, melyből 13,1 millió forint a kincstári 
díjak és tranzakciós illeték finanszírozása céljából az NFM igazgatása részére 
átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat javára az 1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat által 3.300,0 millió forint 
került átcsoportosításra, ennek eredményeképpen 7.538,4 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre a Székesfehérvár Sóstói Stadion rekonstrukciójával, valamint a 
székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó 
rehabilitációjával összefüggő beruházás megvalósítása érdekében az 1285/2015. (IV. 30.) 
Kormány határozatnak megfelelően. 
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Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15.352,0 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,6 millió forint. 
 
20.39.23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 646,0 2 646,0 9 360,4 6 965,0 74,4

Támogatás 2 740,4 2 646,0 2 646,0 5 123,7 5 123,7 187,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 496,3 4 236,7 4 236,7 283,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 23 00  Diósgyőri Stadion fejlesztésének 
támogatása (343906)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 646,0 0,0 2 646,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 100,0 0,0 3 100,0
- Előirányzat-maradvány 4 236,7 4 236,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -622,3 0,0 -622,3
2016. évi módosított előirányzat 9 360,4 4 236,7 5 123,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 6 965,0 0,0 6 965,0
Összes kifizetés 6 965,0 0,0 6 965,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, illetve 
támogatási előirányzata 2.646,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 
4.236,7 millió forintos összege, Az előirányzatot csökkentette az előirányzat-átcsoportosítás 
formájában NFM igazgatása részére átadott 22,3 millió forint. 
Az 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó 
intézkedésekről. A Program keretében a Miskolc közigazgatási területén, a jelenlegi 
labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül, valamint a 
stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztések 
valósulnak meg. 
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítása 
2016. október 7-én került aláírásra a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-vel. A támogatási 
szerződés összege 6.214,1 millió forint. 2015-2016. években összesen 4.118,7 millió forint 
került kiutalásra.  
A projekt keretében az új létesítmény tervei elkészültek, a generálkivitelező közbeszerzés 
keretében kiválasztásra került. A régi létesítmény elbontása megtörtént, az új alapozása és az 
ehhez kapcsolódó kivitelezési munkák megkezdődtek 2016. évben. A projekt várható 
befejezése 2018. I. negyedév. 
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Ugyanezen projekthez kapcsolódóan a Kormány a 2016. évben további 3.100,0 millió forintot 
hagyott jóvá az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban, melyhez kapcsolódó támogatói 
okirat aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2016 decemberében megtörtént. 
Az MVSC Sporttelep rekonstrukciójára 2016 júniusában kötött támogatási szerződés összege 
900,0 millió forint, melyből 600,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás keretében átadásra 
került az NSK részére. A maradék 300,0 millió forint 2016. évben előirányzat 
átcsoportosítással történő átadására nem került sor, tekintve, hogy az NSK a pénzügyi 
részelszámolás benyújtásával – mely a kifizetés feltétele volt – késedelembe esett.  
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.395,4 millió forint. 
 
20.39.24 Tornaterem-építési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 43,5 2 970,0 2 970,0 8 069,7 4 404,0 10 124,1 54,6

ebből:  személyi juttatás 65,0 65,0

Bevétel 546,5 0,0

Támogatás 2 885,9 2 970,0 2 970,0 1 794,8 1 794,8 62,2 100,0

Költségvetési maradvány 2 886,0 6 274,9 6 274,9 217,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 24 00  Tornaterem-építési program 
(343973)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 65,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -1 175,2 0,0 -1 175,2
- Előirányzat-maradvány 6 274,9 6 274,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 8 069,7 6 274,9 1 794,8 65,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 4 404,0 0,0 4 404,0
Összes kifizetés 4 404,0 0,0 4 404,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.274,9 millió forint, 
melyből 4.404,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt az év során. Összesen 24 db. 
tornaterem beruházásának megvalósítására kerül. sor. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, melyből 
1.175,2 millió forint az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításrakerült, 
melynek visszapótlása szükséges. 
 
A 2016. évi előirányzat terhére 1.794,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a 
Tornaterem-építési program tárgyú támogatási szerződés módosítása által. 
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A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Iskolához csatlakozó 
tornaterem építése tárgyú támogatási szerződés keretében a 2016. év során pénzügyi teljesítés 
nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 3.665,7 millió forint. 
 
20.39.25 Tanuszoda-fejlesztési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1,0 2 970,0 2 970,0 9 276,2 6 045,7 604 570,0 65,2

ebből:  személyi juttatás 65,0 65,0

Bevétel 270,0 0,0

Támogatás 2 888,3 2 970,0 2 970,0 3 230,5 3 230,5 111,8 100,0

Költségvetési maradvány 2 888,4 6 045,7 6 045,7 209,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 25 00  Tanuszoda-fejlesztési program 
(343984)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 65,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 400,0 0,0 1 400,0
- Előirányzat-maradvány 6 045,7 6 045,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 139,5 0,0 -1 139,5 -64,3
- Egyéb módosítások -0,7
2016. évi módosított előirányzat 9 276,2 6 045,7 3 230,5 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 6 045,7 0,0 6 045,7
Összes kifizetés 6 045,7 0,0 6 045,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.045,7 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. év folyamán megtörtént. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, melyből 
2.960,1 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 1.400,0 millió forint összegű többletforrást 
biztosított, melynek terhére az NSK-val megtörtént a támogatási szerződés módosítása. 
 
A támogatási szerződés keretében 1.139,5 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az 
NSK részére a Tanuszoda-fejlesztési program tárgyú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.220,5 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9,9 millió forint. 
 
 

2554



 

 

 
 

20.39.26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 890,0 315,0 10,9

Támogatás 2 435,1 455,0 455,0 18,7 100,0

Költségvetési maradvány 2 435,0 2 435,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 39 26 00  A nyugat-magyarországi 
utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
(348406)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 435,0 2 435,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 455,0 0,0 455,0
2016. évi módosított előirányzat 2 890,0 2 435,0 455,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 315,0 315,0 0,0
Összes kifizetés 315,0 315,0 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.435,0 millió forint, 
melyből 315,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 500,0 millió forint az 
NGM hozzájárulásával az előirányzat javára átcsoportosításra került, melyből a támogatási 
szerződés keretében 45,0 millió forint az NSK részére átadásra került. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.575,0 millió forint. 
 
20.39.27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 3 695,2 0,0

Támogatás 2 002,5 1 692,7 1 692,7 84,5 100,0

Költségvetési maradvány 2 002,5 2 002,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 27 00  A dél-pesti utánpótlás-nevelési 
centrum beruházása (348417)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 002,5 2 002,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 692,7 0,0 1 692,7

2016. évi módosított előirányzat 3 695,2 2 002,5 1 692,7 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.002,5 millió forint, 
melyből pénzügyi teljesítés nem történt a 2016. évben. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 1.692,7 millió forint az 
előirányzat javára átcsoportosításra került, mely az NSK-val támogatási szerződés-módosítás 
keretében lekötésre került a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása céljából, 
pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.695,2 millió forint. 
 
20.39.28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 664,7 0,0

Támogatás 1 364,7 300,0 300,0 22,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 364,7 1 364,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 28 00  A pécsi Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia beruházás (348428)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 364,7 1 364,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 300,0 0,0 300,0
2016. évi módosított előirányzat 1 664,7 1 364,7 300,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.364,7 millió forint, 
melyből pénzügyi teljesítés nem történt a 2016. évben. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 300,0 millió forint az 
előirányzat javára átcsoportosításra került, mely az NSK-val támogatási szerződés-módosítás 
keretében lekötésre került a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása céljából, 
pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.664,7 millió forint. 
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20.39.29 Gödöllői uszoda beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 3 175,2 1 091,2 34,4

Támogatás 3 175,2 0,0

Költségvetési maradvány 3 175,2 3 175,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 29 00  Gödöllői uszoda beruházás 
(348439)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 175,2 3 175,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 175,2 3 175,2 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 091,2 186,4 904,8
Összes kifizetés 1 091,2 186,4 904,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege: 3.175,2 
millió forint. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az NSK-val a 2015. évben megkötött 
„a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés keretében 1.091,2 
millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.084,0 millió forint. 
 
20.39.30 Tatabányai multifunkcionális csarnok  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 500,0

Támogatás 500,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 30 00  Tatabányai multifunkcionális 
csarnok beruházás (348440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 500,0 0,0 500,0
- Korm. hatáskörben -500,0 0,0 -500,0
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 500,0 millió forint, mely az 
1787/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges. Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.31 Veszprémi uszoda beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 24,9 24,9 100,0

Támogatás 24,9 0,0

Költségvetési maradvány 24,9 24,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 31 00  Veszprémi uszoda beruházás 
(351051)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -400,0 0,0 -400,0
- Előirányzat-maradvány 24,9 24,9 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 400,0 0,0 400,0
2016. évi módosított előirányzat 24,9 24,9 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 24,9 2,0 22,9
Összes kifizetés 24,9 2,0 22,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 24,9 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat nem volt, az év közben fejezeten  
belül biztosított 400,0 millió forint az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által 
átcsoportosításra került, melynek visszapótlása szükséges. 
 
A 2016. évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási 
szerződés keretében 0,4 millió forint összegű visszafizetés történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
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20.39.32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 067,3 0,0

Támogatás 500,0 500,0 100,0

Költségvetési maradvány 567,3 567,3 567,3 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 32 00 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344917)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 500,0 0,0 500,0
- Előirányzat-maradvány 567,3 567,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 067,3 567,3 500,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 567,3 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben nem történt kifizetés. Az előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett, az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 500,0 millió forint 
összegű többletforrást biztosított az előirányzat javára, melynek terhére Siófok Város 
Önkormányzatával megkötésre került a támogatási szerződés. Az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.067,3 millió forint. 
 
20.39.34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 369,8 44,0 0,0 0,0

Támogatás 44,0 44,0 100,0

Költségvetési maradvány 369,8 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 34 00 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344962)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 44,0 0,0 44,0
2016. évi módosított előirányzat 44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal, valamint 2016. évi eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 44,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére Cegléd Város Önkormányzatával megkötésre került a 
támogatási szerződés, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44,0 millió forint. 
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20.39.36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 180,0 40,0 0,0 0,0

Támogatás 40,0 40,0 100,0

Költségvetési maradvány 180,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 36 00 Tatabánya labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345006)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 40,0 0,0 40,0
2016. évi módosított előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 40,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
megkötésre került a támogatási szerződés, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint. 
 
20.39.37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 7,7 112,3 0,0 0,0

Költségvetési maradvány 120,0 112,3 112,3 93,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 37 00 Szigetszentmiklós labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345017)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 112,3 112,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 112,3 112,3 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 112,3 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 112,3 millió forint. 
 

2560



 

 

 
 

20.39.38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 323,8 1 646,2 542,6 167,6 33,0

Bevétel 1 830,0 0,0

Támogatás 140,0 140,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 506,2 1 506,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 38 00 Egyes atlétikai és egyéb 
sportfejlesztések (353817)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 506,2 1 506,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 140,0 0,0 140,0
2016. évi módosított előirányzat 1 646,2 1 506,2 140,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 542,6 1,7 540,9
Összes kifizetés 542,6 1,7 540,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.506,2 millió forint, 
2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évben 90,0 millió forint összegű forrás a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzatról az előirányzat javára átcsoportosításra került Kisvárda Város 
Önkormányzatával kötött támogatási szerződés kiegészítése céljából. 
 
Az év folyamán 50,0 millió forint összegű forrás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
tartalékkerete előirányzatról átcsoportosításra került Tarpa Nagyközség Önkormányzatával 
megkötött támogatási szerződés forrásának kiegészítése céljából. 
 
Az előirányzat terhére 140,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás a fentiek szerint. 
 
2016. évben az előirányzat terhére 542,6 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak 
szerint: 
 

− A Tarpai Sportpálya fejlesztésével összefüggő beruházásra Tarpa Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 249,3 millió forint összegű támogatási szerződés, melynek 
keretében a 2016. évben teljesített kifizetés összege 69,3 millió forint, a fennálló 
kifizetés összege: 0,0 forint. 

− Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés a 
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésévvel összefüggő beruházásra 527,6 millió forint 
összegben. A 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennálló kifizetés összege: 
489,6 millió forint. 
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− Kisvárda Város Önkormányzattal kötött, a Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével 
összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 588,3 millió forint, ebből 
2016. évben pénzügyileg teljesült 473,3 millió forint, a fennálló kifizetési 
kötelezettség: 90,0 millió forint. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött, a Kecskeméti Atlétikai 
Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 568,5 
millió forint, ebből 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennálló kifizetés 
összege: 524,0 millió forint. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.103,6 millió forint. 
 
20.39.39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 452,0 76,5 16,9

Bevétel 150,0 150,0 100,0

Támogatás 152,0 150,0 150,0 98,7 100,0

Költségvetési maradvány 152,0 152,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 39 00 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (356151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 150,0 0,0 150,0
- Előirányzat-maradvány 152,0 152,0 0,0
- Többletbevétel 150,0 150,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 452,0 302,0 150,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 0,5 0,5
− önkormányzat/vagy intézménye 76,0 8,3 67,7
Összes kifizetés 76,5 8,8 67,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 152,0 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben 76,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. Sopron 
Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés keretében a labdarúgó sportlétesítmény 
fejlesztése valósul meg. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.  
 
Az EMMI a 2015 áprilisában létrejött költségvetési megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően (a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által visszafizetett összeget) 150,0 
millió forintot az NFM részére átutalt, melyből a tranzakciós illeték 0,5 millió forint NFM 
igazgatása részére történő átcsoportosítását követően Sopron Megyei Jogú Város 
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Önkormányzatával 149,5 millió forint került lekötésre, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem 
történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 150,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére megkötésre került a támogatási szerződés, pénzügyi 
teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 375,5 millió forint. 
 
20.39.40 Kültéri sportparkok fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 500,0 66,6 2,7

Bevétel 565,0 0,0

Támogatás 935,0 1 000,0 1 000,0 107,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 500,0 1 500,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 40 00 Kültéri sportparkok fejlesztése 
(357373)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Előirányzat-maradvány 1 500,0 1 500,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 56,6 56,6 0,0
− nonprofit társaság 10,0 10,0 0,0
Összes kifizetés 66,6 66,6 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 1.500,0 millió 
forint az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat által visszahagyásra került, melyből 5,2 millió 
forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére: 
 

− Az NSK-val 1.474,8 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében kültéri sportparkok 
kialakítása céljából, melynek keretében 51,4 millió forint összegű kifizetés történt. 

− A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (BMSK Zrt.) 20,0 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program előkészítése céljából, melyből 10,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés 
történt. 
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Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 1.000,0 millió forint összegű többletforrást 
biztosított, melynek terhére a 2016. évben nem történt szerződéskötés. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.433,4 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 1.000,0 millió forint. 
 
20.39.41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 45 148,4 40 618,7 90,0

Bevétel 39 570,0 39 570,0 100,0

Támogatás 5 578,4 5 578,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 41 00 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása (358506)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 4 409,1 0,0 4 409,1
- Többletbevétel 39 570,0 39 570,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 169,3 0,0 1 169,3
2016. évi módosított előirányzat 45 148,4 39 570,0 5 578,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 248,3 10,0 238,3
− önkormányzat/vagy intézménye 99,6 0,0 99,6
− egyéb (civil szervezet) 40 270,8 7 644,4 32 626,4
Összes kifizetés 40 618,7 7 654,4 32 964,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az előirányzatból az alábbi feladatok kerültek támogatásra: 
 

− Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnokának fejlesztése: A 198,5 
millió forint összegű többletforrást az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 
biztosította, melyből 0,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra 
került. A Budafoki Munkás Testedző Egyesülettel 197,8 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre, melynek pénzügyi teljesítése a 2016. 
évben megtörtént. 

− Újfehértói Sportcentrum kialakítása: a többletforrást az 1072/2016. (II. 15.) Korm. 
határozat biztosította. Az NSK-val 623,6 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre, melyből 46,8 millió forint átadásra került a 
Kedvezményezett részére. 
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− Érdi Sportcentrum kialakítása: a 3.287,0 millió forint összegű többletforrást az 
1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozat biztosította, melyből 11,5 millió forint az 
NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. Az NSK-val 3.275,5 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 256,9 millió forint 
átadásra került a Kedvezményezett részére. 

− Széchy műugró medence fejlesztése: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzat terhére 220,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt 
az előirányzat javára, melynek terhére az NSK-val megkötésre került a támogatási 
szerződés. A támogatási szerződés keretében 55,5 millió forint került átadásra az 
NSK részére. 

− Király Kapusakadémia fejlesztése: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzat terhére 500,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt 
az előirányzat javára, melynek terhére a Király Szabadidő Egyesülettel megkötésre 
került a támogatási szerződés. A támogatási szerződés teljes összege kifizetésre 
került a 2016. évben a Kedvezményezett részére. 

− Budai Lovas- és  Szabadidőközpont beruházás előkészítése: a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás támogatása előirányzat terhére 300,0 millió forint összegű 
átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek teljes összege az 1787/2016. 
(XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− Kisvárdai Futball Akadémia: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 
előirányzat terhére 490,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt az 
előirányzat javára, melynek terhére az NSK-val megkötésre került a támogatási 
szerződés, 2016. évi kifizetés nem történt. 

− Cigándi sportfejlesztés: Az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 100,0 millió 
forint összegű többletforrást biztosított, melyből 0,4 millió forint az NFM 
igazgatása részére átcsoportosításra került. Cigánd Város Önkormányzatával 47,2 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek teljes 
összege kifizetésre került. A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesülettel 52,4 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek teljes 
összege kifizetésre került. 

− Mezőkövesdi Sportcentrum kialakítása: az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 
500,0 millió forintot biztosított, melyből 1,7 millió forint az NFM igazgatása 
részére átcsoportosításra került. A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft-vel 498,3 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 248,3 
millió forint összegű kifizetés történt. 

− Mádi sportcsarnok kialakítása: Az 1437/2016. (VII. 17.) Korm. határozat 150,0 
millió forint összegű többletforrást biztosított. Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat által 150,0 millió forint átcsoportosításrakerült, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− Alba Regia kosárlabdacsarnok korszerűsítése: az 1621/2016. (XI.11.) Korm. 
határozat 42,3 millió forint összegű többletforrást biztosított, az 1787/2016. (XII. 
17.) Korm. határozat által 42,3 millió forint átcsoportosításrakerült, melynek 
visszapótlása szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− ATemesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiummal 29,7 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek terhére nem történt 
kifizetés. 

− Egyéb sportfejlesztések: Az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat 39.570,0 millió 
forint összegű forrást biztosított, valamint az NFM igazgatása részére 3,0 millió 
forint került átcsoportosításra. A teljes összeg 2016. évben Támogatói Okiratokkal 
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lekötésre és kifizetésre került (Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Magyar Kézilabda 
Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Tenisz Szövetség, Magyar 
Birkózó Szövetség, Dunakeszi szabadtéri műugró torony és medence fejlesztése, 
Baracskai Általános Iskola és tornaszoba-fejlesztése, Szentendrei Ferences 
Gimnázium tornacsarnok építése) 

 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.529,7 millió forint. 
 
20.39.42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 321,0 2 798,0 64,8

Támogatás 4 321,0 4 321,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 42 00 Vasas SC létesítmény-fejlesztési 
program (358606)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 798,0 0,0 2 798,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 523,0 0,0 1 523,0
2016. évi módosított előirányzat 4 321,0 0,0 4 321,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 798,0 0,0 2 798,0
Összes kifizetés 2 798,0 0,0 2 798,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére az év folyamán 
1.523,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek terhére a 
Vasas Sport Clubbal megkötésre került a Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztési program 
megvalósítása tárgyú támogatási szerződés. A szerződés keretében a 2016. évben kifizetés 
nem történt. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 2.798,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal a Vasas Sport Clubbal lekötésre és kifizetésre került. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.523,0 millió forint. 
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20.39.43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 43 00 Dunaújváros labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (358617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -400,0 0,0 -400,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 400,0 0,0 400,0
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére az év folyamán 400,0 
millió forint összegű átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek teljes összege az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 
 
20.39.44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 5 035,1 852,3 16,9

Támogatás 5 035,1 5 035,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 44 00 Egyes vízi sport-létesítmények 
megújításának támogatása (358539)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 6 841,0 0,0 6 841,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 805,9 0,0 -1 805,9
2016. évi módosított előirányzat 5 035,1 0,0 5 035,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 470,4 46,7 423,7
− egyéb (civil szervezet) 381,9 0,0 381,9
Összes kifizetés 852,3 46,7 805,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat 
rendelkezik az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati 
intézkedésekről. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges a Császár-Komjádi Sportuszoda, a 
Margitszigeti Uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda), a 
Balatonfűzfő Balaton Uszoda, valamint a BVSC uszoda felújítása 2016-2017. években. 
A BVSC uszoda felújításáról szóló támogatási szerződés aláírására 2016 júniusában került sor 
298,5 millió forint összegben. A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében megkapott 
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legalacsonyabb árajánlat alapján a forrást bővíteni volt szükséges a támogatási szerződés 
módosítása keretében 82,9 millió forint összegben. A szerződésmódosítás 2016 decemberében 
aláírásra került. A támogatás teljes összege 2016. évben kiutalásra került. A projekt 
megvalósítása megkezdődött 2016.évben, várható befejezési időpont 2017 júniusa. 
A Balatonfűzfő Balaton Uszoda megújításáról szóló támogatási szerződés 2016 júliusában 
került aláírásra  a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft-vel 1.095,4 millió forint összegben, 
továbbá a 2017. évi forrás terhére 2016 decemberében 410,6 millió forint összegű 
fedezetigazolás kiállítására került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, mert a beruházás 
teljes tervezett költsége 1.506,0 millió forint volt. Ebből az uszoda tervezett kivitelezési 
költségkerete 1.384,42 millió forint. A 2016. évben kifizetett támogatás összege 470,4 millió 
forint. A projekt előkészítése, a tervezés 2016. évben megkezdődött. 
Az NSK-val a  Császár Komjádi Sportuszoda rekonstrukciója és a Margitszigeti uszodák 
(Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda) fejlesztésére kötött támogatási 
szerződés módosítása 2016 decemberében aláírásra került 5.657,8 millió forint összegben, az 
NSK részére 2016. évben előirányzat átcsoportosítással átadott támogatás összege 2.100,0 
millió forint. A projektek előkészítése megtörtént, a tervezés és a megvalósítás megkezdődött 
a 2016.évben. 
Az előirányzatot csökkentette az NFM igazgatása részére átadott 5,9 millió forint, az 
előirányzat 2016. évi összes maradványa 4.182,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. 
 
20.39.47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 600,0 2 554,6 98,3

Bevétel 100,0 100,0 100,0

Támogatás 2 500,0 2 500,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 47 00 Rákosmenti multifunkcionális 
csarnok (359740)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 500,0 0,0 2 500,0
- Többletbevétel 100,0 100,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 600,0 100,0 2 500,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 554,6 24,6 2 530,0
Összes kifizetés 2 554,6 24,6 2 530,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
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Az 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 2.500,0 millió forint forrás került 
biztosításra a Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósítására, az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal. 
Továbbá 100,0 millió forint forrásbiztosítás történt az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozattal. 
 
Az előirányzat 2016. évben 45,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt  maradvánnyal 
rendelkezik.  
 
20.39.48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 000,0 2 000,0 100,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 48 00 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 
(359751)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 000,0 1 980,0 20,0
Összes kifizetés 2 000,0 1 980,0 20,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 2.000,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 100,0 100,0 100,0

Támogatás 100,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 39 49 00 Budafoki Munkás Testedző 
Egyesület sporttelepének fejlesztése (359762)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 100,0 0,0 100,0
2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 100,0 100,0
Összes kifizetés 100,0 0,0 100,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 100,0 millió forint összegű forrást biztosított, mely 
Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került a Budafoki Munkás Testedző Egyesület 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 900,0 1 900,0 100,0

Támogatás 1 900,0 1 900,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 51 00 Siófoki Kiss Szilárd 
multifunkcionális kézilabdacsarnok (359784)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 900,0 0,0 1 900,0
2016. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 900,0 65,8 1 834,2
Összes kifizetés 1 900,0 65,8 1 834,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
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Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1.900,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került az NSK részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.53 Szegedi Ifjúsági Centrum 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 9 700,0 9 700,0 100,0

Támogatás 9 700,0 9 700,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 53 00 Szegedi Ifjúsági Centrum (359939) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 9 700,0 0,0 9 700,0
2016. évi módosított előirányzat 9 700,0 0,0 9 700,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 9 700,0 180,0 9 520,0
Összes kifizetés 9 700,0 180,0 9 520,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 9.700,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.57 Népliget rekonstrukció 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 10 000,0 10 000,0 100,0

Bevétel 10 000,0 10 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 39 57 00 Népliget rekonstrukció (359984) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 10 000,0 10 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 10 000,0 0,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Népliget rekonstrukció előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az 1801/2016. 
(XII. 20.) Korm. határozat alapján, 10.000,0 millió forint forrásbiztosítás történt a Fradiváros 
I. ütem megvalósítása érdekében, az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal.  
A Korm. határozathoz kapcsolódó támogatói okirat aláírására és a támogatási összeg 
kiutalására 2016. decemberben került sor. 
 
20.39.59 Budapesti Pályafejlesztési Program 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 5.000,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melynek teljes összege az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által 
átcsoportosításra került, melynek visszapótlása szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem 
történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 311,0 0,0

Támogatás 311,0 311,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 61 00 Modern Városok Program Sportcélú 
Beruházásai (362095)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 311,0 0,0 311,0
2016. évi módosított előirányzat 311,0 0,0 311,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
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Az 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 311,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melynek terhére nem történt kötelezettségvállalás. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 311,0 millió forint. 
 
20.40 Nevelési oktatási intézmények felújítása, beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 666,4 2 970,0 2 970,0 5 517,0 2 587,2 388,2 46,9

ebből:  személyi juttatás 32,5 32,5

Támogatás 2 875,6 2 970,0 2 970,0 0,0

Költségvetési maradvány 3 307,8 5 517,0 5 517,0 166,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 40 00 00 Nevelési, oktatási intézmények 
felújítása, beruházása (340417)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 32,5
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben
- Korm. hatáskörben -2 970,0 0,0 -2 970,0
- Előirányzat-maradvány 5 517,0 5 517,0 0,0
- Egyéb módosítások -32,5
2016. évi módosított előirányzat 5 517,0 5 517,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 2 216,2 19,3 2 196,9
− egyéb (egyéb elvonás, befizetés) 371,0 371,0
Összes kifizetés 2 587,2 19,3 2 567,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5.146,0 millió forint, 
melyből a 2016. évben 2.216,3 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből az 1049/2016. (II. 15.) Korm. 
határozat által 60,0 millió forint átcsoportosításra került a fertődi Porpáczy Aladár 
középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem előirányzat javára, valamint az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által 311,0 millió forint átcsoportosításra került. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, mely az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződések az alábbiak: 

− "Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása" (Tanterem fejlesztési 
program megvalósítása) tárgyú kötelezettségvállalás összege: 3.840,8 millió forint, 
2016. évben pénzügyileg teljesült 2.045,0 millió forint, fennmaradó kifizetés 
összege: 1.672,5 millió forint. 
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− A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola beruházás megvalósítása tárgyú 
kötelezettségvállalás 1.274,3 millió forint, a 2016. évi kifizetés összege 17,0 millió 
forint. 

− A szárföldi Búzavirág Óvoda fejlesztésével kapcsolatos beruházás tárgyú 
kötelezettségvállalás 154,3 millió forint, melynek kifizetése a 2016. évben 
megtörtént. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.929,8 millió forint. 
 
20.41 Izsáki iskola beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 190,7 1 059,1 25,3

Támogatás 4 190,7 0,0

Költségvetési maradvány 4 190,7 4 190,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 41 00 00 Izsáki iskola beruházás (349439) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 190,7 4 190,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 190,7 4 190,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 059,1 1 059,1
Összes kifizetés 1 059,1 0,0 1 059,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.190,7 millió forint, 
melyből 1.059,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt az NSK-val megkötött az 
Izsáki iskola beruházás megvalósítása célú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.131,6 millió forint. 
 
20.42 Dunakeszi iskola beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 372,4 1 050,8 24,0

Támogatás 4 372,4 0,0

Költségvetési maradvány 4 372,4 4 372,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 42 00 00 Dunakeszi iskola beruházás 
(349440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 372,4 4 372,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 372,4 4 372,4 0,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 050,8 1 050,8
Összes kifizetés 1 050,8 0,0 1 050,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.372,4 millió forint, 
melyből 1.050,8 millió forint összegű kifizetés történt az NSK-val megkötött, Dunakeszi 
iskola beruházás megvalósítása célú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.321,6 millió forint. 
 
20.43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 289,3 289,3 196,0 0,0

ebből:  személyi juttatás 3,0 3,0

Támogatás 289,3 289,3 196,0 196,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 43 00 00 A geszti Arany János Általános 
Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem (352317)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 289,3 0,0 289,3 3,0
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -93,3 0,0 -93,3
2016. évi módosított előirányzat 196,0 0,0 196,0 3,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 289,3 millió forint, melynek 
terhére az NSK-val megkötésre került a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez 
szükséges új iskola és tornaterem tárgyú támogatási szerződés. 
 
A támogatási szerződés keretében 93,3 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az 
NSK részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 196,0 millió forint. 
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20.44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 387,6 387,6 165,5 0,0

ebből:  személyi juttatás 8,2 8,2

Bevétel 60,0 60,0 100,0

Támogatás 387,6 387,6 105,5 105,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 44 00 00 A fertődi Porpáczy Aladár 
Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola 
és tornaterem (352328)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 387,6 0,0 387,6 8,2
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 60,0 60,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -282,1 0,0 -282,1 -8,2
2016. évi módosított előirányzat 165,5 60,0 105,5 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 387,6 millió forint. Az 
előirányzatot növelte az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat által átcsoportosított 60,0 millió 
forint. 
 
A 2016. évben az NSK-val 447,6 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melynek keretében 282,1 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az NSK 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 165,5 millió forint. 
 
20.45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 581,0 581,0 1 622,7 877,9 54,1

Támogatás 581,0 581,0 1 622,7 1 622,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 45 00 00 Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja működési támogatása (353695)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 581,0 0,0 581,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 044,8 0,0 1 044,8
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,1 0,0 -3,1
2016. évi módosított előirányzat 1 622,7 0,0 1 622,7 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 877,9 862,9 15,0
Összes kifizetés 877,9 862,9 15,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása előirányzat 2016. évi 
eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 581,0 millió forint. Az előirányzatot 300,0 
millió forint pótlólagos forrással történő növeléséről az 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
rendelkezett, a forrást biztosítását az 1036/2016 (II. 9.) Korm. határozat biztosította. A 
Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozat (1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat)744,8 millió forintot biztosított. 
Az előirányzatot csökkentette az NFM igazgatása részére átadott 3,1 millió forint. 
Az előirányzat a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft. (KKBK) 2016. 
évi működésének támogatására biztosított forrást, a támogatási szerződés 2016 márciusában 
került aláírásra 877,9 millió forint összegben. A támogatás a 2016. évben teljes összegben 
kiutalásra került.  
Az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban biztosított 744,8 millió forinthoz kapcsolódó 
támogatási szerződés aláírása a forrás biztosítását követő 30 napon belül megtörtént, 702,1 
millió forint összegben. 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 744,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány összege 702,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 42,7 millió forint. 
 
20.46 Fejezeti stabilitási tartalék 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 5 100,0 5 100,0 0,1 0,0

Támogatás 5 100,0 5 100,0 0,1 0,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 46 00 00 Fejezeti stabilitási tartalék (352162) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 100,0 0,0 5 100,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -5 099,9 0,0 -5 099,9
2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvényben biztosított 5.100,0 millió forint 
előirányzatából 2016 decemberében Korm. határozatok alapján átcsoportosításra került 
5.099,9 millió forint: az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 1.057,0 millió forint, 
az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 3.053,8 millió forint, összesen 4.110,8 
millió forint fejezeten belül, az 1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 989,1 millió 
forint a XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére. 
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Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió 
forint. 
 
20.47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 9 716,0 9 516,7 97,9

Támogatás 9 716,0 9 716,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 47 00 00 2024. évi Olimpiai Pályázat 
finanszírozása (358462)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 9 746,4 0,0 9 746,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -30,4 0,0 -30,4
2016. évi módosított előirányzat 9 716,0 0,0 9 716,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 9 516,7 9 471,6 45,1
Összes kifizetés 9 516,7 9 471,6 45,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik, a Kormány a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata 
által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten 
történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további 
intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (1962/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat) rendelkezett arról, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal 
kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából – a 2016-
2017. években összesen 19.100,0 millió forint összegben – nyújtson költségvetési támogatást 
a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított Budapest 
2024 Nonprofit Zrt. részére támogatási szerződés megkötése útján az XVII. NFM fejezet e 
célra létrehozásra került önálló fejezeti kezelésű előirányzata terhére.  
A Kormány által jóváhagyott, 2016. évi 9.550,0 millió forintról az alábbi Korm. 
határozatokban rendelkeznek:  

− a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1036/2016. (II. 9.) Korm. határozatban 3.000,0 millió 
forintról,  

− az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban 3.000,0 millió forintról, 

− a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozatban 2.500,0 millió 
forintról,  
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−  a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 
szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozatban 1.050,0 millió forintról.  

Az NFM és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. március 30-án a KBKSZ/220/2016-
NFM_SZERZ iktatószámon támogatási szerződést kötött, melyet a források bevonásakor 
módosított. A támogatási szerződés 3. számú módosításával a támogatás teljes összege a 
kincstári költségekkel és a tranzakciós illetékkel csökkentetve 9.516,7 millió forint, melynek 
kiutalása a 2016. évben meg is történt. 
A fenti támogatási szerződésen kívül a Kormány az Országvédelmi Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában 200,0 millió forint forrást 
biztosított az NFM fejezet 2024. évi Budapesti Olimpiai pályázat finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok 
ellátására a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi 
XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megren-
dezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 
1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja alapján Budapest Főváros 
Önkormányzata számára.  
Az NFM és Budapest Főváros Önkormányzata a támogatás folyósítása érdekében 2016. 
december 29-én, a KBKSZ/584-7/2016-NFM-SZERZ iktatószámon támogatási szerződést 
kötött (a kincstári költségekkel csökkentett) 199,3 millió forint összegben.   
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 199,3 millió forint. 
 
20.48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
 
20.48.1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 3 652,7 466,7 12,8

Bevétel 61,0 61,0 100,0

Támogatás 3 591,7 3 591,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 01 00 A 16 kiemelt sportág 
sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 
(356128)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 4 020,6 0,0 4 020,6 119,0
- Többletbevétel 61,0 61,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -428,9 0,0 -428,9
- Egyéb módosítások -119,0
2016. évi módosított előirányzat 3 652,7 61,0 3 591,7 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 21,0 16,0 5,0
− gazdasági társaság 14,0 14,0
− önkormányzat/vagy intézménye 174,3 1,0 173,3
− egyéb (civil szervezet) 257,4 257,4
Összes kifizetés 466,7 17,0 449,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat összege: 4.020,6 millió forint, melyből 14,1 
millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek: 
 

− A BMSK Zrt.-vel megkötött lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló támogatási 
szerződés keretében a lebonyolító szervi feladatok ellátására 100,0 millió forint került 
lekötésre, melyből az év során 16,0 millió forint került kifizetésre. A lebonyolítási 
számlára átadott 3.119,5 millió forintból a BMSK Zrt. által megkötött szerződések 
keretében 450,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 

− Az NSK-val 627,5 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, 
melynek keretében 414,8 millió forint összegű előirányzat-átadás történt. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.920,7 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 265,3 millió forint. 
 
20.48.2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 4 488,1 4 488,1 10 056,2 8 176,4 81,3

ebből:  személyi juttatás 134,6 134,6

Támogatás 4 488,1 4 488,1 7 227,2 7 227,2 100,0

Költségvetési maradvány 2 829,0 2 829,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 02 00 Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 
(351717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 488,1 0,0 4 488,1 134,6
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 064,5 0,0 3 064,5
- Előirányzat-maradvány 2 829,0 2 829,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -325,4 0,0 -325,4
- Egyéb módosítások -134,6
2016. évi módosított előirányzat 10 056,2 2 829,0 7 227,2 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 8 176,4 73,5 8 102,9
Összes kifizetés 8 176,4 73,5 8 102,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 4.488,1 millió forint. Az 
1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat által 2.764,5 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK) sportlétesítmény-
fejlesztéseinek támogatása céljából. 
 
Az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat által 300,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára, mely az Egyes vízisport-létesítmények megújításának támogatása 
előirányzat javára átcsoportosításra került. 
Az NFM igazgatása részére átcsoportosított tranzakciós illeték összege 25,4 millió forint, 
valamint 300,0 millió forint NGM engedéllyel fejezeten belül más fejezeti kezelésű 
előirányzatra került átcsoportosításra.  
 
Az előirányzat 2015. évi maradványa 2.829,0 millió forint, mely a 2016. évben az MTK  
részére folyósításra került. 
 
Az előirányzat terhére az alábbi szerződések kerültek megkötésre: 
 
− Az MTK sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása: az MTK-val4.401,5 millió forint 

összegű kötelezettségvállalás történt, melynek teljes összege kifizetésre került. 
− A Vasas Sport Club sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása: a Vasas Sport 

Clubbal 704,1 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek 
teljes összege kifizetésre került. 

− A Szilágyi úti ingatlannak a sport infrastrukturális fejlesztéséhez, azzal kapcsolatban 
felmerülő kivitelezési és tervezési kiadásokhoz nyújtott támogatás: Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzatával 898,0 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 80,0 millió forint összegű kifizetés történt. 

− Megyeri úti központ és Urányi-Fábián Kajak Kenu Telep: az Újpesti Torna Egylettel 122,0 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 8,2 millió forint 
összegű kifizetés történt. 

− Műfüves futballpálya kialakítása az Újpesti Torna Egylet használatában álló ingatlanon: az 
Újpesti Torna Egylettel 130,0 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 3,6 millió forint összegű kifizetés történt. 

− Budapest Honvéd Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása: a Budapesti 
Honvéd Sportegyesülettel 971,6 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 150,0 millió forint összegű kifizetés történt. 

 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 1.879,8 millió forint. 
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20.48.3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 888,6 1 888,6 2 076,3 2 076,3 100,0

ebből:  személyi juttatás 56,7 56,7

Bevétel 250,0 250,0 100,0

Támogatás 1 888,6 1 888,6 1 826,3 1 826,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 03 00 Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítmény fenntartásának és 
üzemeltetésének támogatása (351728)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 888,6 0,0 1 888,6 56,7
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 250,0 250,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -62,3 0,0 -62,3
- Egyéb módosítások -56,7
2016. évi módosított előirányzat 2 076,3 250,0 1 826,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 076,3 1 970,1 106,2
Összes kifizetés 2 076,3 1 970,1 106,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat összege 1.888,6 millió forint. Az előirányzatot 
növelte az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által átcsoportosított 250,0 millió forint 
(100,0 millió forint az MTK üzemeltetésére, 150,0 millió forint az FTC üzemeltetésére került 
felhasználásra). 
 
Az NFM igazgatása részére 6,6 millió forint, az NSK részére 55,7 millió forint. került 
átcsoportosításra 
 
Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre: 

− a Ferencvárosi Torna Club fenntartásának támogatása céljából 747,9 millió forint 
került lekötésre és kifizetésre 

− az Újpesti Torna Egylet fenntartásának támogatása céljából 372,8 millió forint 
került lekötésre és kifizetésre 

− a Vasas Sport Club fenntartásának támogatása céljából 317,5 millió forint került 
lekötésre és kifizetésre 

− a Budapesti Honvéd Sportegyesület fenntartásának támogatása céljából 398,6 
millió forint került lekötésre és kifizetésre 
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− az MTK fenntartásának támogatása céljából 239,5 millió forint került lekötésre és 
kifizetésre. 

 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 356,8 356,8 100,0

Támogatás 356,8 356,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 49 00 00 Balatonfüredi FINA rendezvény 
támogatása (358540)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 358,0 0,0 358,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1,2 0,0 -1,2
2016. évi módosított előirányzat 356,8 0,0 356,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 356,8 0,0 356,8
Összes kifizetés 356,8 0,0 356,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik. Az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat a nyíltvízi események balatonfüredi 
megrendezéséhez 358,0 millió forint forrást biztosított a lelátók, egyéb kiszolgáló 
létesítmények építése és a minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés megvalósítása céljából.  
A támogatási szerződés aláírása 712,5 millió forint összegben a 2016-2017. évi forrásokra 
2016 júliusában megtörtént, 2016. december 31-ig a 2016. évi 356,8 millió forint kifizetésére 
került sor. 
 
20.50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 8 049,8 7 513,5 93,3

Támogatás 8 049,8 8 049,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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millió forintban, egy tizedessel 

20 50 00 00 Egyes városi infrastruktúra-elemek 
megújítása (358551)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 8 078,0 0,0 8 078,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -28,2 0,0 -28,2
2016. évi módosított előirányzat 8 049,8 0,0 8 049,8 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 7 513,5 111,3 7 402,2
Összes kifizetés 7 513,5 111,3 7 402,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik, az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat (1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat) 
rendelkezik a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések 
megvalósításáról 2016-2017. években. 
Az 1118/2016. (III.10.) Korm. határozat alapján előírt 8.478,0 millió forintból 400,0 millió 
forint átadásra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
javára, az 1238/2016. (V. 13.) Korm. határozattal, így az előirányzat 2016. évre összesen 
8.078,0 millió forint forrást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest 
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata részére a Margitsziget, a Pesti alsó rakpart, a Dagály 
sétány, valamint a Népfürdő és Vizafogó utca felújítására, továbbá egy Gyalogos híd 
építéséhez a Rákos patakon. A projektek előkészítése megtörtént, a tervezés és a megvalósítás 
2016.évben megkezdődött. A befejezés 2017 júniusában várható. 
A Budapest Főváros Önkormányzattal 2016 júliusában 8.224,1 millió forint összegre 
megtörtént a támogatási szerződés aláírása, melyből a 2016. évi forrás összege 7.667,1 millió 
forint, az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a 2017. évi forrás 
összege 557,0 millió forint. 
Támogató a 2016. évi 7667,1 millió forint összegű költségvetési támogatásból a Szerződés 
szerint 7.130,7 millió forint támogatást utalt át az önkormányzat részére, így a 2016. évi 
maradvány összege 536,4 millió forint.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattal a Dagály sétány kialakítására 2016 
augusztusában kötött támogatási szerződésben foglaltak alapján a 478,3 millió forint 
támogatási összegből eddig kifizetett összeg 465,3 millió forint, a fennmaradó 13,0 millió 
forint kifizetése folyamatban van. 
 
20.51 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastrukturális fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 6 180,7 6 159,1 6 159,1 100,0

Támogatás 6 180,7 6 159,1 6 159,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 51 00 00 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági 
Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastruktúrális fejlesztések (359406)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 6 180,7 0,0 6 180,7
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -21,6 0,0 -21,6
2016. évi módosított előirányzat 6 159,1 0,0 6 159,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 6 159,1 198,8 5 960,3
Összes kifizetés 6 159,1 198,8 5 960,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítása által az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 
összege 6.180,7 millió forint, melyből 21,6 millió forint az NFM igazgatása részére 
átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére 6.159,1 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a 
Széchenyi István Egyetemmel a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések céljából. A teljes összeg a 2016. 
évben kifizetésre került. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.52 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 000,0 2 000,0 100,0

Bevétel 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 52 00 00 Budakalász Város Önkormányzat 
iskolaberuházás (360440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 2 000,0 2 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 
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millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 000,0 0,0 2 000,0
Összes kifizetés 2 000,0 0,0 2 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által 2.000,0 millió forint került átcsoportosításra, 
melynek teljes összege Budakalász Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés 
keretében lekötésre került a budakalászi általános iskola és útfejlesztések támogatása céljából. 
 
A teljes összeg a 2016. évben kifizetésre került, az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem 
rendelkezik. 
 
20.53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 738,0 735,5 99,7

Támogatás 738,0 738,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 53 00 00 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 
(361051)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 738,0 0,0 738,0
2016. évi módosított előirányzat 738,0 0,0 738,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 735,5 3,0 732,5
Összes kifizetés 735,5 3,0 732,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Balatonfüredi parkoló fejlesztése előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az 
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Kormány forrást biztosított többek között a 
Balatonfüredi parkoló létesítése céljából a kincstári költségekkel csökkentve 1.937,2 millió 
forint összegben. Ebből az összegből 735,5 millió a 2016. évi forrás, a Korm. határozat 
felhatalmazása alapján a 2017. évi forrás összege 1.201,7 millió forint.  
Az 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozatban a Kormány elrendelte a Balatonfüredi parkoló 
fejlesztés 2017. évi megvalósításához szükséges forrás átcsoportosítását az előirányzat javára.  
Az NFM és Balatonfüred Város Önkormányzata 2016 novemberében támogatási szerződést 
kötöttek a Balatonfüredi parkoló létesítése céljából. A szerződés a Kedvezményezett részére 
két parkoló fejlesztését írta elő. Az önkormányzat a szerződésben a támogatási előleg első 
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részletének kifizetéséhez szükséges feltételt teljesítette, Támogató 2016. december 1-jén 
735,5 millió forint összegű támogatásrészt utalt át az önkormányzat részére. 
Az előirányzat 2016. évi maradványának összege 2,5 millió forint, mely a projekthez 
kapcsolódó 2016. évi tranzakciós illeték összege. 
 
21 Vállalkozások folyó támogatása  
 
21.1 Egyedi támogatások, ellentételezések 
 
21.1.3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása központosított előirányzat  
 
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása vonal alatti tétel kezelő szerveként - a 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklete alapján - az NGM 2016. január 1-jétől az NFM-et jelölte ki. 
A „Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása” esetében központi előirányzat elfogadásával, egy felülről korlátlan összegű 
támogatást hagyott jóvá az NGM. 
Az előirányzattal kapcsolatos belső szabályzatok hiányában, az előirányzat NFM (szakmai 
kezelő) általi kezelhetősége céljából Együttműködési megállapodás jött létre a Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH Kft.) és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. 
január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal. 
Az előirányzat célja a mindenkori baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
kártérítési kötelezettségek finanszírozásával kapcsolatos igények megállapítása, mely az 
alábbiak szerint történik: 

− a kártérítési járadék folyósítása (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv-ben 
foglaltakkal összhangban) a kártérítési járadékosokról a BVH Kft. által vezetett – 
évenként felülvizsgált – nyilvántartás alapján évente/havonta történik, az egyes 
járadékok nagyságáról és a folyósítás idejéről szóló határozatainak meghozatalával; 

− a baleseti járadékot a megyei Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság havonta folyósítja az 
egészségkárosodott dolgozónak a BVH Kft-re kiterhelt kötelezettség átvállalási 
szerződés szerinti összeg alapján; 

− a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítására kártérítési igény (melynek alapja 
lehet az egészségkárosodott dolgozók állapotromlása, kegyeleti költségek 
ellentételezése, tartást pótló támogatás) alapján kerülhet sor, melyek összesítésére a 
kárigény érvényesítését meghatározó dokumentum (határozat, egyezségkötés a 
károsulttal, bírósági ítélet, egyezség) alapján havonta a kártérítésben részesülők 
mértékében kerül sor.  

Az előirányzati forrásból Magyarország területén folyatott korábbi uránbányászati tevékenyég 
alapján természetes személyek javára baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos 
egyéb kártérítési kötelezettségek kifizetésére (kártérítési járadék folyósítása, a baleseti 
járadékot folyósítása, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása) kerül sor, ezáltal 
fedezetet nyújt a munkavállalók baleseti kártérítés és járadék, foglalkozási megbetegedésből 
eredő kártérítés és járadék, baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítés, 
továbbá nem vagyoni kártérítés valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett 
kártérítésekre. 
A Kvtv. alapján a „Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása” központosított előirányzat 2016. évi támogatási előirányzata 
225,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 225,0 millió 
forint.  
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A BVH Kft. a kártérítéseket, járadékokat havonként kifizeti (megelőlegezi) a jogosult 
természetes személyeknek. Az említett Együttműködési megállapodás havonkénti tételes 
elszámolást írt elő a BVH Kft. részére, mely elszámolások NFM általi ellenőrzését és kifizetés 
engedélyezését követően utófinanszírozással - a „Mecseki uránbányászok baleseti 
járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása” központi kezelésű előirányzat 
terhére - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megtérít. 
Az előirányzat terhére 2016. évben a BVH Kft. 213,6 millió forint összegű igénylést nyújtott 
be, mely alapján az NFM Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztálya 2016. december 30-
ig a teljes benyújtott igényt elfogadta, és intézkedett annak kifizetéséről. Az NFM 
Költségvetési Főosztály az elszámolással kapcsolatos elfogadások során – jogszabályi 
ismeretek hiányából fakadóan –  2016 augusztusától benyújtott BVH Kft. általi igényeket 
csak késedelmesen küldte meg a NAV részére, ezáltal a 2016. december 5-én (a 2016 
novemberére benyújtott elszámolás NFM szinten 2017. január 17-én) utalványozott tételek 
csak a 2017. évi forrás terhére tudtak megvalósulni. Ebből kifolyólag 2016. évben 
pénzforgalmilag az előirányzat összegénél jelentősen kevesebb, mintegy 149,9 millió forint 
átutalását hajtotta végre a NAV. Maradvány az előirányzat jellegénél fogva nem képződik. 
 
21.1.4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása 
 
21.1.5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 
 
A 2016. évi eredeti előirányzat 74. 137,7 millió forint volt. Az előirányzat 100%-on teljesült 
(MÁV Zrt.: 69. 121,4 millió forint, GYSEV Zrt.: 5. 016,3 millió forint.  
 
21.1.6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
 
A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, 
valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.  
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, valamint a GYSEV Zrt.-vel, 
mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján lát el.  

2016. október 28-án az NFM – az  NGM egyetértésével – megállapodást kötött Budapest 
Főváros Önkormányzatával a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról, mely alapján a 
HÉV vonalakon az (akkori nevén) BHÉV Zrt. által végzett közszolgáltatási tevékenység 
megrendelői feladatait az NFM látja el.  

Az előirányzat a nevezett szolgáltatók (MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt. és BHÉV Zrt.) és az 
állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeihez nyújtandó 
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költségtérítés forrását tartalmazta. A helyközi személyszállítás költségtérítés társaságok között 
felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.  
 

A 2016. évi eredeti előirányzat 154.400,0 millió forint volt. A 2016. évi költségvetési törvény 
4. mellékletében foglalt táblázat 114. sorában meghatározottak alapján a Budapest környéki 
elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 2. 
pontjában a Kormány jóváhagyta az előirányzat 2.284,0 millió forinttal történő túllépését a 
budapesti elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása 
érdekében. Így a teljesült kiadás 156.684,0 millió forint lett (MÁV Start Zrt.: 144.000,0 millió 
forint, GYSEV Zrt.: 10.400,0 millió forint, BHÉV Zrt.: 2.284,0 millió forint). 

 
21.1.7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi 
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, 
amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ (a 
jogelőd 23 Volán társaság), a Volánbusz Zrt.,  a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a 
magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási 
feladatok ellátását szolgálta. 
A 2016. évi eredeti előirányzat 41.048,7 millió forint volt. 

A 2016. évi költségvetési törvény 4. mellékletében foglalt táblázat 115. sorában 
meghatározottak alapján a Kormány jóváhagyta az előirányzat túllépését: 

− az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő 
forrás biztosításáról szóló 1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában 22.700,0 
millió forinttal az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás 
finanszírozása érdekében; illetve 

− a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 
17.) Korm. határozat 3. pontjában 1.843,0 millió forinttal az autóbusszal végzett 
budapesti elővárosi személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása 
érdekében. 

Mindezek eredőjeként a teljesült kiadás 65.591,7 millió forint lett. 

 
21.1.8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 
 
A 2. 263,8 millió forintos eredeti előirányzat a MÁV-START Zrt. mint vasúti 
személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltató – a korábbi költségtérítések 
elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényének 2016. évi finanszírozását 
biztosította. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 1. melléklet 78. pontja az előirányzatot 
4.000,0 millió forintra (azaz 1.736,2 millió forinttal) megemelte a MÁV-START Zrt. 2012. 
évi pénzügyileg nem rendezett indokolt költségtérítési igényének részbeni megtérítése 
érdekében. Az így módosított előirányzat 100%-on teljesült (a kifizetések jogosultja teljes 
egészében a MÁV-START Zrt. volt). 
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21.1.9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 
 
A 2.263,8 millió forintos eredeti előirányzat az autóbusszal helyközi személyszállítást végző 
közösségi közlekedési szolgáltatók közszolgáltatási tevékenységének a korábbi 
költségtérítések elszámolása után még fennmaradt költségtérítési igényeinek 2016. évi 
finanszírozását biztosította. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 1. melléklet 79. pontja az 
előirányzatot 6.626,5 millió forintra (azaz 4.362,7 millió forinttal) megemelte az autóbusszal 
helyközi személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók 2012. és 2014. évi 
pénzügyileg nem rendezett indokolt költségtérítési igényeinek megtérítése érdekében. A 
teljesült kiadás 6 626,43 millió forint lett. 

 
25. Peres ügyek 
 
Az előirányzat célja: 

o a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével 
jóváhagyott egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések 
finanszírozása, 

o a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett 
vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról 
rendelkező 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, 
valamint az ehhez kapcsolódó orvosszakértői tevékenység költségei 
kifizetésének teljesítése, 

o polgári jogviszonyokban a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar 
állam jogi képviseletét ellátó  ügyvédek megbízási díjának, költségeinek 
biztosítása a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok 
alapján, 

o forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi 
választott bírósági eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely 
nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre. 

 
A Peres ügyek központi kezelésű előirányzatra a Kvtv. 1.500,0 millió forint kiadási 
előirányzatot biztosított. 
 
2016. évben az előirányzat terhére 36.968,0 millió forint kifizetés történt. 
 
26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
 
26.1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
 
26.1.1 Osztalékbevétel 
 
Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok 2015. évi adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az 
alábbiak szerint: 
− HungaroControl Zrt.: 1.000,0 millió forint 
− MAHART - PassNave Kft.: 419,1 millió forint 
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A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (HungaroControl Zrt.) a magyar 
légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére 
kijelölt szervezet, 2007. január 1-jétől egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként 
látja el feladatait. Küldetése a környezet szempontjait mindenkor szem előtt tartva, magas 
színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása mellett: a biztonságos és hatékony léginavigációs 
szolgáltatás nyújtása. Légiforgalmi irányítói tevékenysége mellett a HungaroControl Zrt. a 
nem ellenőrzött légteret használó légi járművek számára repüléstájékoztató és riasztó 
szolgálatot működtet. Európában egyedülálló módon a magyar irányítók nem csupán a hazai 
légtér irányításáért, hanem a Budapesttől mintegy 700 km-re található, Koszovó feletti magas 
légtér, az ún. KFOR szektor átrepülő forgalmáért is felelnek 2014 tavaszától átmeneti 
jelleggel, a NATO megbízása alapján. 
A részvényesi jogokat gyakorló a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 9/2016. (V. 31.) számú 
határozatában hagyta jóvá a HungaroControl Zrt. 2015. évi beszámolóját 56.060,8 millió 
forint mérlegfőösszeggel és 4 149,4 millió forint adózott eredménnyel, egyidejűleg az adózott 
eredmény terhére 1.000,0 millió forint osztalék megfizetését írja elő a Társaság részére. A 
Társaság az osztalék befizetését 2016. szeptember 28. napján egy összegben teljesítette. 
 
A MAHART - PassNave Kft. feladatai közé tartozik a folyami sétahajó, a nemzetközi és 
hazai szárnyashajó szolgáltatás működtetése, a kikötő üzemeltetés, fejlesztés, ingatlankezelés. 
Ezen felül – mint közvetítő – értékesít ügyfelei részére nemzetközi kompjegyeket, folyami és 
tengeri hajóutakat. A MAHART - PassNave Kft.-nek 2013 októberétől a magyar állam 51 %-
ban tulajdonosa, 49 %-ban pedig a Viking Hungary Kft. tulajdonában áll. A tulajdonosi 
jogokat 2014. november 20. óta gyakorolja felette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
A 2016. május 26-án tartott éves rendes taggyűlés az 3/2016.05.26. számú határozatával 
jóváhagyta a MAHART - PassNave Kft. 2015. évi beszámolóját 2.951,4 millió forint 
mérlegfőösszeggel és 821,8 millió forint  adózott eredménnyel, és döntött a teljes adózott 
eredmény, 821,8 millió forint felhasználásáról a tagok tulajdoni arányának megfelelően. A 
magyar államot, mint a MAHART - PassNave Kft. 51%-os tulajdonosát megillető 419,1 
millió forint osztalék került befizetésre az NFM részére, két egyenlő részletben 2016. június 
15. napján és 2016. november 14. napján. 
 
26.2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
 
26/2.1 Tőkeemelés 
 
NFP Nonprofit Kft. 
A 4/2016. (VII. 21.) Alapítói határozat a 1310/2016. (VI. 13.) és a 1340/2016. (VII. 4.) 
Kormányhatározatokban előírt, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020. évek közötti programozási időszakban a Kormány 
által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, 
energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló 
beruházások megvalósítása érdekében a Társaság tőkéjének 1.000,0 millió forinttal történő 
megemelését rendelte el a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére.  
 
ND Nonprofit Zrt. 
A 8/2016. (XII. 23.) Alapítói határozat a 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény valamint a jövedéki adóról szóló 2016. 
évi LXVIII. törvény módosításai által a Társaság részére előidézett többletfeladatok 
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ellátásának biztosítása érdekében az adatgyűjtő rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
költségek fedezetének biztosítása, továbbá a 8.Pf.20.679/2016/3. ügyiratszámú jogerős 
bírósági ítéleten alapuló, közzétételi kötelezettséghez kapcsolódó anonimizálási költségek 
fedezete céljából tőkeemelést rendelt el, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. 
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 136,2 
millió forint összegben. 
 
Antenna Hungária Zrt. 
A 11/2016. (XII. 28.) Részvényesi határozat a 2073/2016. sz. Korm. határozat alapján a 
Társaságnál a XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
lebonyolítása során várható feladatainak ellátásához szükséges eszközbeszerzések megvalósítása 
valamint üzletágainak bővítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés céljából tőkeemelést rendel el a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. 
Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 21.157, 3millió forint összegben. 
 
BMSK Zrt.  
A 8/2016. (IX. 27.) Részvényesi határozat és a Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, 
továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozatában döntött a forrásátcsoportosításról, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelések jogcímcsoportból a Társaság 
alaptőkéjét 331,7 millió forint összegben felemeli. 
 
Az új kiemelt feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására a 
10/2016. (XII. 23.) Részvényesi határozat alapján a Társaság tőkéje 100,0 millió forinttal 
megemelésre került. 
 
Hungaroring Sport Zrt. 
A 9/2016. (IX. 27.) Részvényesi határozat és a Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, 
továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozatában döntött a forrásátcsoportosításról, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelések jogcímcsoportból a Társaság 
alaptőkéjét 133,6 millió forint összegben felemeli. 
 
A Társaság közgyűlése döntött a nyomdai úton előállított részvények dematerializált 
értékpapírrá történő átalakításáról. A hirdetményben rögzített határidőben átalakításra be nem 
nyújtott részvények száma 478 darab, egyenkénti névértékük 100.000,- Ft. A Társaságnak 
kifizetési kötelezettsége állt fenn a 478 db részvény vonatkozásában a bevonásban érintett 
részvényesekkel szemben, azonban a Társaságnak erre fordítható likvid forrása nem volt, így 
e tekintetben tulajdonosi forrásjuttatásra szorult. A fentiekre tekintettel a Társaság számára 
133,574 M Ft rendelkezésre bocsátása vált szükségessé tőkeemelés formájában.  
A Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról 
szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozatában döntött a Társaságnál történő tőkeemelés 
végrehajtásához szükséges forrásátcsoportosításról. 
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A Társaság tőkéjének pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésére 
mindösszesen 133.574.000,- Ft összegben került sor. 
 
A 12/2016. (XII. 15.) Részvényesi határozat a Hungaroring Sport Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1657/2016. 
(XI. 17.) Korm. határozat alapján a Társaság tőkéjének pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 
történő felemelését elrendeli 680, 0 millió forint, a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és 
kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés 
jogcímcsoport terhére. 
 
A Kormány a 1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozatában döntött a Hungaroring Sport Zrt.-nél 
történő tőkeemelés végrehajtásához szükséges forrásátcsoportosításról.  
 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeleten alapuló zajvédelmi 
intézkedéseinek, továbbá a Nemzetközi Automobil Szövetség által előírt sportszakmai 
követelmények miatt szükséges intézkedéseinek végrehajtásához a Társaság részére 500 M Ft, 
valamint a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. 50%-os üzletrészének megvásárlásához 180 
M Ft forrás biztosítása vált szükségessé. A Tanpálya Kft. 50%-os üzletrészeinek megvásárlásával 
a Hungaroring Sport Zrt. tulajdonába került az üzletrészek 100%-a. 
 
Neumann János Nonprofit Kft. 
Az 1/2016. (XII. 21.) Tulajdonosi határozat alapján a Társaság részére működési céllal 
tőkeemelés elrendelése történt, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. 
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 3,0 millió 
forint összegben. 
 
A 3 M Ft tőkeemelést, működési célra fordítja, mivel a Társaság likviditási gondokkal küzd. 
A Társaság részére tőkeemelés végrehajtására volt szükség, tekintettel arra, hogy a Társaság 
tőkéje veszteség okán a törzstőke felére csökkent. 
 
MÁV Zrt. 
A 25/2016. (XII. 20.) tulajdonosi határozat alapján a Társaság tőkéjének pénzbeli 
hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelése történt meg 1.978,4 millió forinttal, a XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. 
Tőkeemelés jogcímcsoport terhére. 
 
26/2/2. Az MFB Zrt. működésének támogatása jogcím 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt. Az előirányzat 
az MFB Zrt. hatályos jogszabályok alapján fennálló tulajdonosi joggyakorlói feladatainak 
ellátásával összefüggésben felmerült működési költségeinek a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) szerinti megtérítésére került 
felhasználásra.  
 

2593



2594



2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 659 686,6 891 835,2 110 906,6 1 239 937,274 010,6310 831,820 563,21 002 741,8 1 408 147,4

1. Költségvetési szerv 103 263,4 75 257,0 -- 108 473,274 010,66 958,6990,275 257,0 157 216,4

-- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 18 067,9 17 825,8 -- 17 300,16 410,2718,9311,717 825,8 25 266,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 159,6 4 783,6 -- 4 896,82 285,8237,373,54 783,6 7 380,2

01/03  Dologi kiadások 26 617,7 26 929,1 -- 24 749,912 015,2-1 557,4144,626 929,1 37 531,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8 0,3 -- 553,7554,2----0,3 554,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 27 871,3 23 069,6 -- 38 775,013 708,82 869,9--23 069,6 39 648,3

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- ---------- --

02/06  Beruházások 24 304,1 2 525,6 -- 20 480,740 742,0614,1460,42 525,6 44 342,1

02/07  Felújítások 1 007,5 98,0 -- 148,9653,8----98,0 751,8

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 233,5 25,0 -- 1 568,1-2 359,44 075,8--25,0 1 741,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 265 331,9 540 039,2 97 807,7 754 277,7--302 374,0-4 605,9637 846,9 935 615,0

265 331,9 540 039,2 97 807,7 754 277,7--302 374,0-4 605,9637 846,9 935 615,0

3. Központi előirányzat 291 091,3 276 539,0 13 098,9 377 186,3--1 499,224 178,9289 637,9 315 316,0

291 091,3 276 539,0 13 098,9 377 186,3--1 499,224 178,9289 637,9 315 316,0

BEVÉTELEK 97 636,8 85 709,6 -- 172 771,143 346,573 022,9-100,285 709,6 201 978,8

1. Költségvetési szerv 82 159,5 53 148,6 -- 95 771,743 346,5506,5-100,253 148,6 96 901,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 369,8 31 261,0 -- 75 577,4--72 516,4--31 261,0 103 777,4

3. Központi előirányzat 1 107,5 1 300,0 -- 1 422,0------1 300,0 1 300,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 130 334,8 -- -- 266 832,630 664,1236 168,5---- 266 832,6

1. Költségvetési szerv 24 412,7 -- -- 30 664,130 664,1------ 30 664,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 105 922,1 -- -- 236 168,5--236 168,5---- 236 168,5

TÁMOGATÁSOK 405 734,9 530 886,6 97 807,7 625 320,0--141,2-3 515,5628 694,3 625 320,0

1. Költségvetési szerv 27 355,3 22 108,4 -- 29 650,9--6 452,11 090,422 108,4 29 650,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 378 379,6 508 778,2 97 807,7 595 669,1---6 310,9-4 605,9606 585,9 595 669,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 3 084,0 -- -- 2 956,0-------- --

1. Költségvetési szerv 3 084,0 -- -- 2 956,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 264 003,7 -- -- -- -- -- -- -- 200 750,8
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 14 753,2 19 130,8 -- 12 658,512 620,9-4 427,9459,719 130,8 27 783,5 -- --

1 Működési költségvetés 13 488,1 18 969,8 -- 11 996,410 769,5-4 415,3459,718 969,8 25 783,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 7 210,3 7 351,2 -- 6 432,44 243,4-371,1359,17 351,2 11 582,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 139,1 7 175,2 -- 6 363,6------7 175,2 11 313,5

Külső személyi juttatások 71,2 176,0 -- 68,8------176,0 269,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 135,5 1 984,6 -- 1 721,71 409,7-74,987,31 984,6 3 406,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 3 767,3 9 634,0 -- 2 514,63 639,8-3 970,013,39 634,0 9 317,1 -- --

Készletbeszerzés 6,4 0,8 -- 4,3------0,8 413,4

Kommunikációs szolgáltatások 253,6 11,7 -- 143,4------11,7 1 691,3

Szolgáltatási kiadások 2 615,9 8 670,0 -- 1 882,6------8 670,0 5 154,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 204,9 266,3 -- 209,9------266,3 797,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 686,5 685,2 -- 274,4------685,2 1 260,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 -- -- 2,33,1------ 3,1 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 1,5 -- -- 2,3-------- 3,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 373,5 -- -- 1 325,41 473,50,7---- 1 474,2 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 373,5 -- -- 1 325,4-------- 1 474,2

2 Felhalmozási költségvetés 1 265,1 161,0 -- 662,11 851,4-12,6--161,0 1 999,8 -- --

 / 6 Beruházások 1 210,8 150,0 -- 605,51 727,3-1,6--150,0 1 875,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 584,9 118,1 -- 476,6------118,1 833,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 241,6 -- -- ---------- 486,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,9 -- -- 0,2-------- 157,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 160,0 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 223,4 31,9 -- 128,7------31,9 398,8

 / 7 Felújítások -- -- -- --32,8------ 32,8 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- ---------- 25,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 54,3 11,0 -- 56,691,3-11,0--11,0 91,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,5-------- 18,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

54,3 11,0 -- 38,1------11,0 72,8

BEVÉTELEK 10 243,5 12 235,5 -- 16 540,79 246,4-4 592,8--12 235,5 16 889,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 289,4 11 175,5 -- 15 411,48 970,9-4 369,5--11 175,5 15 777,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9 289,4 11 175,5 -- 15 411,4------11 175,5 15 777,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- 11,0 -- -----11,0--11,0 --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 11,0 -- --------11,0 --

3 Közhatalmi bevételek 132,3 532,0 -- 193,0---323,0--532,0 209,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 132,3 532,0 -- 193,0------532,0 209,0

4 Működési bevételek 607,6 517,0 -- 662,3--110,7--517,0 627,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 82,1 75,5 -- 99,8------75,5 75,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 71,8 75,7 -- 88,4------75,7 88,4

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- 0,1-------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 449,2 365,8 -- 474,0------365,8 463,7

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 174,7 -- -- 237,1238,8------ 238,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 174,7 -- -- 237,1-------- 238,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39,4 -- -- 36,936,7------ 36,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

39,4 -- -- 36,9-------- 36,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 177,5 -- -- 3 374,53 374,5------ 3 374,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 177,5 -- -- 3 374,53 374,5------ 3 374,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 177,5 -- -- 3 374,53 374,5------ 3 374,5

Maradvány igénybevétele 1 177,5 -- -- 3 374,53 374,5------ 3 374,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 177,5 -- -- 3 374,5-------- 3 374,5

TÁMOGATÁSOK 6 706,7 6 895,3 -- 7 519,9--164,9459,76 895,3 7 519,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 706,7 6 895,3 -- 7 519,9--164,9459,76 895,3 7 519,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 706,7 6 895,3 -- 7 519,9--164,9459,76 895,3 7 519,9

Központi, irányító szervi támogatás 6 706,7 6 895,3 -- 7 519,9--164,9459,76 895,3 7 519,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 019,0 -- -- 912,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 374,5 -- -- -- -- -- -- -- 14 776,6

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ( 12701 Távközlés, hírközlés )3

KIADÁSOK 12 600,0 3 113,4 -- 2 877,8848,3-752,2--3 113,4 3 209,5 -- --

1 Működési költségvetés 3 986,0 3 112,1 -- 2 860,7827,5-747,2--3 112,1 3 192,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 073,9 445,5 -- 554,0392,3-223,9--445,5 613,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 067,7 442,2 -- 549,3------442,2 607,3

Külső személyi juttatások 6,2 3,3 -- 4,7------3,3 6,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

353,4 115,0 -- 143,5118,6-67,2--115,0 166,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 528,5 2 550,9 -- 1 466,4-400,0-435,6--2 550,9 1 715,3 -- --

Készletbeszerzés 8,9 19,3 -- 7,0------19,3 8,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Kommunikációs szolgáltatások 1 599,2 2 174,6 -- 918,4------2 174,6 985,0

Szolgáltatási kiadások 325,0 84,5 -- 227,0------84,5 253,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 37,0 23,9 -- 18,6------23,9 24,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 558,4 248,6 -- 295,4------248,6 444,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,2 0,7 -- 696,8716,6-20,5--0,7 696,8 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- 0,7 -- --------0,7 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,4 -- -- 696,8-------- 696,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 27,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8 614,0 1,3 -- 17,120,8-5,0--1,3 17,1 -- --

 / 6 Beruházások 8 596,8 1,3 -- 17,120,8-5,0--1,3 17,1 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 36,7 -- -- 10,2-------- 10,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 207,7 1,0 -- 1,5------1,0 1,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 545,5 -- -- 1,8-------- 1,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 806,9 0,3 -- 3,6------0,3 3,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,2 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

16,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 10 377,4 913,3 -- 1 184,1813,4-195,1--913,3 1 531,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 141,2 -- -- 421,5421,5------ 421,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 141,2 -- -- 421,5-------- 421,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 108,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8 108,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 986,9 913,3 -- 714,7331,8-198,1--913,3 1 047,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 600,2 561,6 -- 408,7------561,6 561,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 159,8 151,7 -- 110,3------151,7 151,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 182,9 200,0 -- 181,3------200,0 318,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22,1 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 7,9 -- -- 9,8-------- 9,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 14,0 -- -- 4,5-------- 5,1

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 3,0-------- 3,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 128,9 -- -- 39,639,6------ 39,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 128,9 -- -- 39,6-------- 39,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12,0 -- -- 5,320,5------ 20,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

12,0 -- -- 5,3-------- 20,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 470,2 -- -- 34,934,9------ 34,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 470,2 -- -- 34,934,9------ 34,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 470,2 -- -- 34,934,9------ 34,9

Maradvány igénybevétele 470,2 -- -- 34,934,9------ 34,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 470,2 -- -- 34,9-------- 34,9

TÁMOGATÁSOK 1 787,2 2 200,1 -- 1 643,0---557,1--2 200,1 1 643,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 787,2 2 200,1 -- 1 643,0---557,1--2 200,1 1 643,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 787,2 2 200,1 -- 1 643,0---557,1--2 200,1 1 643,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 787,2 2 200,1 -- 1 643,0---557,1--2 200,1 1 643,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 115,0 -- -- 108,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,8 -- -- -- -- -- -- -- -15,8

Országos Atomenergia Hivatal ( 09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása )4

KIADÁSOK 3 441,2 4 426,8 -- 4 289,71 414,7171,6--4 426,8 6 013,1 -- --

1 Működési költségvetés 3 161,0 4 284,2 -- 4 089,81 225,9152,8--4 284,2 5 662,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 939,5 1 372,4 -- 1 356,0172,0----1 372,4 1 544,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 933,0 1 362,4 -- 1 348,7------1 362,4 1 532,2

Külső személyi juttatások 6,5 10,0 -- 7,3------10,0 12,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

252,7 371,0 -- 403,087,4----371,0 458,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 978,8 1 882,5 -- 1 275,8450,7152,8--1 882,5 2 486,0 -- --

Készletbeszerzés 12,7 26,0 -- 16,9------26,0 32,5

Kommunikációs szolgáltatások 52,6 77,0 -- 76,4------77,0 120,5

Szolgáltatási kiadások 628,5 1 253,0 -- 875,3------1 253,0 1 683,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 63,3 70,0 -- 46,5------70,0 73,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 221,7 456,5 -- 260,7------456,5 576,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 990,0 658,3 -- 1 055,0515,8----658,3 1 174,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 357,1 289,5 -- 237,9------289,5 346,5

Elvonások és befizetések 632,9 368,8 -- 817,1------368,8 827,6

2 Felhalmozási költségvetés 280,2 142,6 -- 199,9188,818,8--142,6 350,2 -- --

 / 6 Beruházások 130,8 142,6 -- 199,9188,818,8--142,6 350,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 44,8 30,7 -- 41,0------30,7 64,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 51,3 40,1 -- 25,4------40,1 83,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6,9 41,5 -- 91,0------41,5 139,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27,8 30,3 -- 42,5------30,3 63,3

 / 7 Felújítások 3,4 -- -- ---------- -- -- --

Informatikai eszközök felújítása 2,7 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 146,0 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 146,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 553,2 2 690,9 -- 2 874,111,6171,6--2 690,9 2 874,1 -- --
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XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3,1 -- -- 1,11,1------ 1,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,1 -- -- 1,1-------- 1,1

3 Közhatalmi bevételek 2 537,4 2 687,7 -- 2 854,5--166,8--2 687,7 2 854,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 537,4 2 687,7 -- 2 854,5------2 687,7 2 854,5

4 Működési bevételek 5,6 3,2 -- 7,4--4,2--3,2 7,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 1,3-------- 1,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,6 3,2 -- 6,1------3,2 6,1

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,6-------- 0,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,2 -- -- 10,510,5------ 10,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,2 -- -- 10,5-------- 10,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 642,0 -- -- 1 403,11 403,1------ 1 403,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 642,0 -- -- 1 403,11 403,1------ 1 403,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 642,0 -- -- 1 403,11 403,1------ 1 403,1

Maradvány igénybevétele 642,0 -- -- 1 403,11 403,1------ 1 403,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 642,0 -- -- 1 403,1-------- 1 403,1

TÁMOGATÁSOK 1 649,1 1 735,9 -- 1 735,9------1 735,9 1 735,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 649,1 1 735,9 -- 1 735,9------1 735,9 1 735,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 649,1 1 735,9 -- 1 735,9------1 735,9 1 735,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 649,1 1 735,9 -- 1 735,9------1 735,9 1 735,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 122,0 -- -- 157,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 403,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 723,4

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( 11108 Bányászat szakigazgatása )5

KIADÁSOK 3 109,1 2 467,7 -- 3 139,11 437,8-260,2-99,02 467,7 3 546,3 -- --

1 Működési költségvetés 3 105,9 2 463,4 -- 3 134,11 390,7-256,9-98,62 463,4 3 498,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 499,7 738,4 -- 355,0-124,5-91,2-59,5738,4 463,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 480,6 734,7 -- 330,7------734,7 412,3

Külső személyi juttatások 19,1 3,7 -- 24,3------3,7 50,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

142,5 211,6 -- 99,1-74,8-10,0-17,0211,6 109,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 015,0 604,1 -- 878,2493,2-155,7-22,1604,1 919,5 -- --

Készletbeszerzés 15,5 27,0 -- 7,5------27,0 8,3

Kommunikációs szolgáltatások 40,0 58,0 -- 29,7------58,0 40,0

Szolgáltatási kiadások 690,3 366,0 -- 639,5------366,0 659,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5,8 5,5 -- 2,4------5,5 2,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 263,4 147,6 -- 199,1------147,6 209,6
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 448,7 909,3 -- 1 801,81 096,8----909,3 2 006,1 -- --

Elvonások és befizetések 607,2 607,2 -- 607,2------607,2 607,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 841,5 302,1 -- 1 194,6------302,1 1 398,9

2 Felhalmozási költségvetés 3,2 4,3 -- 5,047,1-3,3-0,44,3 47,7 -- --

 / 6 Beruházások 1,7 4,3 -- 0,442,5-3,3-0,44,3 43,1 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,6 -- -- 0,3-------- 12,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,4 1,4 -- --------1,4 21,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,3 2,0 -- --------2,0 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,4 0,9 -- 0,1------0,9 9,2

 / 7 Felújítások -- -- -- 0,20,2------ 0,2 -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5 -- -- 4,44,4------ 4,4 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,5 -- -- 4,4-------- 4,4

BEVÉTELEK 2 598,8 2 467,7 -- 2 115,45,7-260,2-100,22 467,7 2 113,0 -- --

3 Közhatalmi bevételek 2 187,3 2 456,2 -- 1 867,9---488,2-100,22 456,2 1 867,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 187,3 2 456,2 -- 1 867,9------2 456,2 1 867,9

4 Működési bevételek 408,9 11,5 -- 241,9--228,0--11,5 239,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 156,6 6,1 -- 126,8------6,1 126,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,7 1,0 -- 11,2------1,0 9,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 69,3 1,9 -- 25,5------1,9 25,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,0 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 178,3 2,5 -- 78,3------2,5 78,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,31,4------ 1,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,3-------- 1,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,6 -- -- 4,34,3------ 4,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,6 -- -- 4,3-------- 4,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 940,7 -- -- 1 432,11 432,1------ 1 432,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 940,7 -- -- 1 432,11 432,1------ 1 432,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 940,7 -- -- 1 432,11 432,1------ 1 432,1

Maradvány igénybevétele 1 940,7 -- -- 1 432,11 432,1------ 1 432,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 940,7 -- -- 1 432,1-------- 1 432,1

TÁMOGATÁSOK 1,7 -- -- 1,2----1,2-- 1,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- 1,2----1,2-- 1,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- 1,2----1,2-- 1,2

Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- 1,2----1,2-- 1,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 99,0 -- -- 64,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 432,1 -- -- -- -- -- -- -- 409,6
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Nemzeti Közlekedési Hatóság ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )7

KIADÁSOK 32 306,4 31 098,4 -- 41 950,56 541,54 306,64,031 098,4 41 950,5 -- --

1 Működési költségvetés 31 542,2 30 343,3 -- 40 737,56 509,83 880,44,030 343,3 40 737,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 995,1 3 036,7 -- 3 145,0-702,2807,43,13 036,7 3 145,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 722,0 2 780,7 -- 2 777,0------2 780,7 2 777,0

Külső személyi juttatások 273,1 256,0 -- 368,0------256,0 368,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

783,2 772,2 -- 945,3-55,5227,70,9772,2 945,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 5 853,3 5 228,1 -- 5 897,7-32,1701,7--5 228,1 5 897,7 -- --

Készletbeszerzés 347,2 423,4 -- 373,6------423,4 373,6

Kommunikációs szolgáltatások 1 774,9 1 848,8 -- 1 852,6------1 848,8 1 852,6

Szolgáltatási kiadások 1 897,3 1 701,4 -- 2 376,7------1 701,4 2 376,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 269,8 113,7 -- 141,2------113,7 141,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 564,1 1 140,8 -- 1 153,6------1 140,8 1 153,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 0,3 -- 5,95,6----0,3 5,9 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,3 0,3 -- 5,9------0,3 5,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21 910,3 21 306,0 -- 30 743,67 294,02 143,6--21 306,0 30 743,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 7,8 22,0 -- 8,0------22,0 8,0

Elvonások és befizetések 21 232,6 21 284,0 -- 21 343,3------21 284,0 21 343,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 669,9 -- -- 9 392,3-------- 9 392,3

2 Felhalmozási költségvetés 764,2 755,1 -- 1 213,031,7426,2--755,1 1 213,0 -- --

 / 6 Beruházások 678,0 695,1 -- 528,4-592,9426,2--695,1 528,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 374,8 176,6 -- 231,5------176,6 231,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 26,7 -- -- 3,3-------- 3,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 57,5 333,2 -- 133,5------333,2 133,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 75,7 37,5 -- 49,3------37,5 49,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 143,3 147,8 -- 110,8------147,8 110,8

 / 7 Felújítások 84,2 50,0 -- 6,8-43,2----50,0 6,8 -- --

Ingatlanok felújítása 63,7 -- -- 3,9-------- 3,9

Informatikai eszközök felújítása -- 39,4 -- 1,4------39,4 1,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 2,6 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17,9 10,6 -- 1,5------10,6 1,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 10,0 -- 677,8667,8----10,0 677,8 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 669,8-------- 669,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

2,0 10,0 -- 8,0------10,0 8,0

BEVÉTELEK 33 754,6 31 098,4 -- 35 515,0891,93 532,6--31 098,4 35 522,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 009,2 -- -- 888,1888,1------ 888,1
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 009,2 -- -- 888,1-------- 888,1

3 Közhatalmi bevételek 32 621,4 30 920,5 -- 34 440,03,83 532,6--30 920,5 34 456,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 32 621,4 30 920,5 -- 34 440,0------30 920,5 34 456,9

4 Működési bevételek 102,4 156,9 -- 169,5------156,9 156,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3,4 4,5 -- 3,2------4,5 4,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 37,9 35,0 -- 32,9------35,0 35,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 26,8 40,0 -- 119,4------40,0 40,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5,7 7,0 -- 7,2------7,0 7,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,3 0,4 -- 0,1------0,4 0,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,8 10,0 -- 0,1------10,0 10,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 24,5 60,0 -- 6,6------60,0 60,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21,6 21,0 -- 17,4------21,0 21,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

21,6 21,0 -- 17,4------21,0 21,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 071,7 -- -- 5 649,65 649,6------ 5 649,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 071,7 -- -- 5 649,65 649,6------ 5 649,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 071,7 -- -- 5 649,65 649,6------ 5 649,6

Maradvány igénybevétele 4 071,7 -- -- 5 649,65 649,6------ 5 649,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 071,7 -- -- 5 649,6-------- 5 649,6

TÁMOGATÁSOK 129,7 -- -- 778,0--774,04,0-- 778,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 129,7 -- -- 778,0--774,04,0-- 778,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 129,7 -- -- 778,0--774,04,0-- 778,0

Központi, irányító szervi támogatás 129,7 -- -- 778,0--774,04,0-- 778,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 493,0 -- -- 482,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 649,6 -- -- -- -- -- -- -- -7,9

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )8

KIADÁSOK 10 711,5 3 576,7 -- 5 978,83 376,5-902,0--3 576,7 6 051,2 -- --

1 Működési költségvetés 8 568,2 3 482,3 -- 5 522,82 920,4-807,6--3 482,3 5 595,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 949,8 1 013,4 -- 1 013,990,5-72,3--1 013,4 1 031,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 924,6 976,4 -- 984,6------976,4 1 001,7

Külső személyi juttatások 25,2 37,0 -- 29,3------37,0 29,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

247,8 266,3 -- 303,065,7-0,6--266,3 331,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 531,2 2 011,0 -- 958,6-90,6-935,6--2 011,0 984,8 -- --

Készletbeszerzés 27,4 35,6 -- 18,4------35,6 20,2

Kommunikációs szolgáltatások 70,5 251,3 -- 134,3------251,3 136,4

Szolgáltatási kiadások 3 290,7 1 121,5 -- 486,6------1 121,5 499,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 16,7 41,2 -- 9,3------41,2 10,1
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Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 125,9 561,4 -- 310,0------561,4 318,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 485,5485,5------ 485,5 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 485,5-------- 485,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 839,4 191,6 -- 2 761,82 369,3200,9--191,6 2 761,8 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 2,7 6,3 -- 3,1------6,3 3,1

Elvonások és befizetések 2 126,6 185,3 -- 1 831,2------185,3 1 831,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31,2 -- -- 927,5-------- 927,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 678,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 143,3 94,4 -- 456,0456,1-94,4--94,4 456,1 -- --

 / 6 Beruházások 1 652,9 90,4 -- 178,9179,0-90,4--90,4 179,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 273,0 30,0 -- 101,8------30,0 101,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 12,9 37,2 -- 41,8------37,2 41,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 15,8 1,4 -- 1,0------1,4 1,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,4 9,0 -- 4,9------9,0 4,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 348,8 12,8 -- 29,4------12,8 29,4

 / 7 Felújítások 490,4 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 384,9 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1,5 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 104,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 4,0 -- 277,1277,1-4,0--4,0 277,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 274,1-------- 274,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- 4,0 -- 3,0------4,0 3,0

BEVÉTELEK 5 475,5 819,0 -- 1 375,0427,5200,9--819,0 1 447,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 203,6 -- -- 158,5158,5------ 158,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

203,6 -- -- 158,5-------- 158,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 405,0 -- -- 229,3229,0------ 229,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 405,0 -- -- 229,3-------- 229,0

4 Működési bevételek 3 448,0 819,0 -- 962,4--200,9--819,0 1 019,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 195,3 708,3 -- 897,1------708,3 891,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 157,9 110,7 -- 46,0------110,7 110,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 081,8 -- -- 1,7-------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 12,8 -- -- 17,6-------- 17,4

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,1-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 396,8 -- -- ---------- --
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 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 396,8 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22,1 -- -- 24,740,0------ 40,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

22,1 -- -- 24,7-------- 40,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 498,8 -- -- 2 949,02 949,0------ 2 949,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5 498,8 -- -- 2 949,02 949,0------ 2 949,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 5 498,8 -- -- 2 949,02 949,0------ 2 949,0

Maradvány igénybevétele 5 498,8 -- -- 2 949,02 949,0------ 2 949,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 498,8 -- -- 2 949,0-------- 2 949,0

TÁMOGATÁSOK 2 686,2 2 757,7 -- 1 654,8---1 102,9--2 757,7 1 654,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 686,2 2 757,7 -- 1 654,8---1 102,9--2 757,7 1 654,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 686,2 2 757,7 -- 1 654,8---1 102,9--2 757,7 1 654,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 686,2 2 757,7 -- 1 654,8---1 102,9--2 757,7 1 654,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 126,0 -- -- 104,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 949,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Közlekedésbiztonsági Szervezet ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

10

KIADÁSOK 471,2 488,3 -- 394,769,5-148,80,2488,3 409,2 -- --

1 Működési költségvetés 464,6 469,8 -- 380,255,1-130,30,2469,8 394,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 260,6 263,4 -- 192,910,8-74,80,2263,4 199,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 256,9 260,4 -- 190,5------260,4 197,2

Külső személyi juttatások 3,7 3,0 -- 2,4------3,0 2,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

72,2 72,8 -- 51,38,3-22,8--72,8 58,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 131,4 133,6 -- 94,2-6,5-32,0--133,6 95,1 -- --

Készletbeszerzés 6,2 6,0 -- 6,1------6,0 6,2

Kommunikációs szolgáltatások 13,7 13,7 -- 8,7------13,7 8,7

Szolgáltatási kiadások 74,8 74,0 -- 47,1------74,0 47,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10,7 12,8 -- 16,1------12,8 16,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 26,0 27,1 -- 16,2------27,1 16,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- 41,842,5-0,7---- 41,8 -- --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 41,8-------- 41,8

2 Felhalmozási költségvetés 6,6 18,5 -- 14,514,4-18,5--18,5 14,4 -- --

 / 6 Beruházások 6,6 18,5 -- 12,312,2-18,5--18,5 12,2 -- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4,5 7,1 -- 7,4------7,1 7,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,7 7,5 -- 2,3------7,5 2,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,4 3,9 -- 2,6------3,9 2,6

 / 7 Felújítások -- -- -- 2,22,2------ 2,2 -- --
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Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 1,7-------- 1,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,5-------- 0,5

BEVÉTELEK 3,0 -- -- 2,011,92,0---- 13,9 -- --

4 Működési bevételek 3,0 -- -- 2,011,92,0---- 13,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 3,0 -- -- 2,0-------- 13,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 37,3 -- -- 57,657,6------ 57,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 37,3 -- -- 57,657,6------ 57,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 37,3 -- -- 57,657,6------ 57,6

Maradvány igénybevétele 37,3 -- -- 57,657,6------ 57,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37,3 -- -- 57,6-------- 57,6

TÁMOGATÁSOK 488,5 488,3 -- 337,7---150,80,2488,3 337,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 488,5 488,3 -- 337,7---150,80,2488,3 337,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 488,5 488,3 -- 337,7---150,80,2488,3 337,7

Központi, irányító szervi támogatás 488,5 488,3 -- 337,7---150,80,2488,3 337,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 53,0 -- -- 51,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 57,6 -- -- -- -- -- -- -- 2,6

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei 
)

11

KIADÁSOK 4 681,6 440,6 -- 6 469,77 971,82 526,6647,0440,6 11 586,0 -- --

1 Működési költségvetés 3 293,0 432,2 -- 4 026,65 274,72 491,6176,2432,2 8 374,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 555,9 319,0 -- 1 026,72 220,6329,02,2319,0 2 870,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 545,7 319,0 -- 1 013,4------319,0 2 841,3

Külső személyi juttatások 10,2 -- -- 13,3-------- 29,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

157,6 80,6 -- 288,1612,396,10,680,6 789,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 568,8 32,6 -- 2 698,02 422,62 046,0173,432,6 4 674,6 -- --

Készletbeszerzés 6,4 3,5 -- 15,2------3,5 53,7

Kommunikációs szolgáltatások 932,2 13,5 -- 1 709,1------13,5 2 176,5

Szolgáltatási kiadások 959,6 6,7 -- 365,5------6,7 1 292,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 108,3 -- -- 34,2-------- 76,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 562,3 8,9 -- 574,0------8,9 1 074,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,7 -- -- 13,819,220,5---- 39,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- ---------- 0,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,5 -- -- 13,8-------- 39,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 388,6 8,4 -- 2 443,12 697,135,0470,88,4 3 211,3 -- --

 / 6 Beruházások 1 387,9 8,4 -- 2 443,12 680,535,0470,88,4 3 194,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 079,7 6,6 -- 1 023,4------6,6 1 355,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,1 -- -- 877,0-------- 1 100,4
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Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,0 -- -- 23,3-------- 61,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 295,1 1,8 -- 519,4------1,8 677,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,7 -- -- --16,6------ 16,6 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- ---------- 16,6

BEVÉTELEK 3 167,8 10,0 -- 6 132,56 043,1331,8--10,0 6 384,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 111,4 -- -- 4 545,04 546,9------ 4 546,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 111,4 -- -- 4 545,0-------- 4 546,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 029,7 -- -- 1 353,41 475,2------ 1 475,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 029,7 -- -- 1 353,4-------- 1 475,2

4 Működési bevételek 13,6 10,0 -- 213,1--331,8--10,0 341,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 7,9 7,9 -- 129,1------7,9 132,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,9 -- -- 0,8-------- 0,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2,2 2,1 -- 35,0------2,1 43,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- -- -- 47,1-------- 137,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,5-------- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 -- -- 0,6-------- 27,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 13,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 13,1 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 21,021,0------ 21,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 21,0-------- 21,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 399,5 -- -- 1 928,71 928,7------ 1 928,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 399,5 -- -- 1 928,71 928,7------ 1 928,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 399,5 -- -- 1 928,71 928,7------ 1 928,7

Maradvány igénybevétele 399,5 -- -- 1 928,71 928,7------ 1 928,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 399,5 -- -- 1 928,7-------- 1 928,7

TÁMOGATÁSOK 3 043,1 430,6 -- 3 272,4--2 194,8647,0430,6 3 272,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 043,1 430,6 -- 3 272,4--2 194,8647,0430,6 3 272,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 043,1 430,6 -- 3 272,4--2 194,8647,0430,6 3 272,4

Központi, irányító szervi támogatás 3 043,1 430,6 -- 3 272,4--2 194,8647,0430,6 3 272,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 68,0 -- -- 133,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 928,8 -- -- -- -- -- -- -- 4 863,9

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet ( 11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi 
kutatás és fejlesztés )

14

KIADÁSOK 1 504,7 1 001,4 -- 1 550,0714,5293,74,81 001,4 2 014,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 386,7 997,6 -- 1 490,7543,8290,64,8997,6 1 836,8 -- --
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 / 1 Személyi juttatások 738,5 585,7 -- 791,9247,1128,03,8585,7 964,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 652,6 585,7 -- 741,1------585,7 901,5

Külső személyi juttatások 85,9 -- -- 50,8-------- 63,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

206,4 158,0 -- 214,880,036,21,0158,0 275,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 419,3 250,2 -- 468,8205,0126,4--250,2 581,6 -- --

Készletbeszerzés 30,1 20,0 -- 29,6------20,0 36,2

Kommunikációs szolgáltatások 48,2 15,0 -- 35,6------15,0 38,2

Szolgáltatási kiadások 195,4 132,0 -- 253,1------132,0 321,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 27,7 15,0 -- 28,1------15,0 41,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 117,9 68,2 -- 122,4------68,2 144,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,5 3,7 -- 15,211,7----3,7 15,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,4 3,7 -- 3,4------3,7 3,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 21,1 -- -- 11,8-------- 11,7

2 Felhalmozási költségvetés 118,0 3,8 -- 59,3170,73,1--3,8 177,6 -- --

 / 6 Beruházások 117,9 3,8 -- 47,8140,73,1--3,8 147,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 49,3 -- -- 7,7-------- 11,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 10,2 -- -- ---------- 6,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,9 2,0 -- 12,0------2,0 24,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 25,6 1,0 -- 18,1------1,0 77,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,9 0,8 -- 10,0------0,8 28,8

 / 7 Felújítások 0,1 -- -- 8,527,0------ 27,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 6,3-------- 20,9

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,1 -- -- 0,4-------- 0,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,8-------- 5,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,03,0------ 3,0 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 3,0-------- 3,0

BEVÉTELEK 776,9 395,0 -- 1 104,4647,8214,1--395,0 1 256,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 464,0 302,1 -- 397,0246,9----302,1 549,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

464,0 302,1 -- 397,0------302,1 549,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,9 -- -- 3,63,6------ 3,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,9 -- -- 3,6-------- 3,6

4 Működési bevételek 208,0 92,9 -- 305,6--213,2--92,9 306,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 156,5 66,1 -- 258,3------66,1 255,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8,3 7,0 -- 3,5------7,0 7,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 42,6 19,8 -- 43,4------19,8 42,7

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- ---------- --
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 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 -- -- 0,4-------- 0,4

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,9-------- 0,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 58,4 -- -- 310,2310,2------ 310,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 58,4 -- -- 310,2-------- 310,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45,6 -- -- 87,187,1------ 87,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,0 -- -- 1,5-------- 1,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43,6 -- -- 85,6-------- 85,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 182,6 -- -- 66,766,7------ 66,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 182,6 -- -- 66,766,7------ 66,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 182,6 -- -- 66,766,7------ 66,7

Maradvány igénybevétele 182,6 -- -- 66,766,7------ 66,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 182,6 -- -- 66,7-------- 66,7

TÁMOGATÁSOK 611,9 606,4 -- 690,8--79,64,8606,4 690,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 611,9 606,4 -- 690,8--79,64,8606,4 690,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 611,9 606,4 -- 690,8--79,64,8606,4 690,8

Központi, irányító szervi támogatás 611,9 606,4 -- 690,8--79,64,8606,4 690,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 185,0 -- -- 188,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,7 -- -- -- -- -- -- -- 311,9

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )15

KIADÁSOK 2 195,9 1 060,0 -- 1 375,3297,417,30,61 060,0 1 375,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 136,0 1 010,0 -- 1 313,9286,017,30,61 010,0 1 313,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 730,3 563,8 -- 619,855,5--0,5563,8 619,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 650,5 561,3 -- 609,6------561,3 609,6

Külső személyi juttatások 79,8 2,5 -- 10,2------2,5 10,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

203,0 152,3 -- 188,135,7--0,1152,3 188,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 199,7 293,9 -- 372,561,317,3--293,9 372,5 -- --

Készletbeszerzés 16,9 29,3 -- 14,3------29,3 14,3

Kommunikációs szolgáltatások 111,2 28,1 -- 46,6------28,1 46,6

Szolgáltatási kiadások 520,5 161,0 -- 221,4------161,0 221,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 291,3 9,5 -- 5,7------9,5 5,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 259,8 66,0 -- 84,5------66,0 84,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 -- -- 133,5133,5------ 133,5 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 130,5-------- 130,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,0 -- -- 3,0-------- 3,0

2 Felhalmozási költségvetés 59,9 50,0 -- 61,411,4----50,0 61,4 -- --

 / 6 Beruházások 58,2 40,0 -- 61,421,4----40,0 61,4 -- --
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XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 
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Immateriális javak beszerzése, létesítése 17,2 3,0 -- 0,5------3,0 0,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8,2 3,0 -- 0,1------3,0 0,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 20,6 25,5 -- 47,8------25,5 47,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12,2 8,5 -- 13,0------8,5 13,0

 / 7 Felújítások -- 10,0 -- ---10,0----10,0 -- -- --

Ingatlanok felújítása -- 7,9 -- --------7,9 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 2,1 -- --------2,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,7 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 330,3 18,8 -- 155,3121,215,3--18,8 155,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 183,0 -- -- 84,184,1------ 84,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 183,0 -- -- 84,1-------- 84,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

75,9 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 10,1 8,8 -- 10,0--1,0--8,8 9,7

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 10,1 8,8 -- 10,0------8,8 9,7

4 Működési bevételek 23,7 10,0 -- 24,1--14,3--10,0 24,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 15,9 7,9 -- 15,7------7,9 15,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,3 -- -- 1,1-------- 1,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2,1 2,1 -- 2,9------2,1 2,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,8 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 4,6 -- -- 4,4-------- 4,7

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 32,0 -- -- 35,435,4------ 35,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 32,0 -- -- 35,4-------- 35,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,5 -- -- 1,71,7------ 1,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

4,7 -- -- 1,7-------- 1,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,6 -- -- 176,2176,2------ 176,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- 176,2176,2------ 176,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- 176,2176,2------ 176,2

Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- 176,2176,2------ 176,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,6 -- -- 176,2-------- 176,2

TÁMOGATÁSOK 1 029,2 1 041,2 -- 1 043,8--2,00,61 041,2 1 043,8 -- --
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8 Központi, irányító szervi támogatás 1 029,2 1 041,2 -- 1 043,8--2,00,61 041,2 1 043,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 029,2 1 041,2 -- 1 043,8--2,00,61 041,2 1 043,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 029,2 1 041,2 -- 1 043,8--2,00,61 041,2 1 043,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 134,0 -- -- 132,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 176,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Sportközpontok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )16

KIADÁSOK 17 488,6 8 452,9 -- 27 789,138 717,76 133,9-27,18 452,9 53 277,4 -- --

1 Működési költségvetés 6 586,6 7 043,7 -- 10 722,85 170,81 793,3-17,17 043,7 13 990,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 114,3 2 136,3 -- 1 812,5-195,3287,82,32 136,3 2 231,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 092,3 2 128,8 -- 1 766,3------2 128,8 2 146,6

Külső személyi juttatások 22,0 7,5 -- 46,2------7,5 84,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

605,3 599,2 -- 538,9-1,652,80,6599,2 651,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 3 624,4 4 308,2 -- 8 125,15 271,8927,3-20,04 308,2 10 487,3 -- --

Készletbeszerzés 345,2 547,2 -- 415,2------547,2 475,3

Kommunikációs szolgáltatások 47,7 63,5 -- 44,7------63,5 50,4

Szolgáltatási kiadások 2 420,0 2 966,5 -- 6 797,3------2 966,5 8 544,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,2 9,2 -- 4,4------9,2 4,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 809,3 721,8 -- 863,5------721,8 1 412,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 60,060,0------ 60,0 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 60,0-------- 60,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 242,6 -- -- 186,335,9525,4---- 561,3 -- --

Elvonások és befizetések 232,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- 186,3-------- 561,3

2 Felhalmozási költségvetés 10 902,0 1 409,2 -- 17 066,333 546,94 340,6-10,01 409,2 39 286,7 -- --

 / 6 Beruházások 10 462,5 1 371,2 -- 16 385,936 321,7249,8-10,01 371,2 37 932,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 485,3 98,5 -- 1 414,3------98,5 1 420,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 7 256,3 391,6 -- 13 267,1------391,6 34 167,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 48,7 59,5 -- 135,8------59,5 181,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 793,7 530,0 -- 922,4------530,0 1 148,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 878,5 291,6 -- 646,3------291,6 1 014,5

 / 7 Felújítások 429,4 38,0 -- 131,2644,8----38,0 682,8 -- --

Ingatlanok felújítása 334,7 25,0 -- 85,7------25,0 626,6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 29,6 5,0 -- 20,9------5,0 20,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 65,1 8,0 -- 24,6------8,0 35,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,1 -- -- 549,2-3 419,64 090,8---- 671,2 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,1 -- -- 549,2-------- 671,2

BEVÉTELEK 11 878,5 2 500,0 -- 28 773,225 126,01 086,3--2 500,0 28 712,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 214,8 -- -- 4 686,74 686,7------ 4 686,7
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

214,8 -- -- 4 686,7-------- 4 686,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 259,8 -- -- 20 439,320 439,3------ 20 439,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8 259,8 -- -- 20 439,3-------- 20 439,3

4 Működési bevételek 3 400,7 2 497,0 -- 3 647,0--1 086,3--2 497,0 3 583,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,3 0,6 -- 0,3------0,6 0,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 848,2 1 427,6 -- 2 032,8------1 427,6 2 032,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 167,1 230,5 -- 242,5------230,5 242,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 527,2 612,5 -- 598,9------612,5 598,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 855,0 220,1 -- 758,9------220,1 695,4

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 0,2 -- 0,1------0,2 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,8 5,5 -- 13,5------5,5 13,4

5 Felhalmozási bevételek 3,2 3,0 -- 0,2------3,0 3,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3,2 3,0 -- 0,2------3,0 3,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 979,8 -- -- 13 591,713 591,7------ 13 591,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9 979,8 -- -- 13 591,713 591,7------ 13 591,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 9 979,8 -- -- 13 591,713 591,7------ 13 591,7

Maradvány igénybevétele 9 979,8 -- -- 13 591,713 591,7------ 13 591,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 979,8 -- -- 13 591,7-------- 13 591,7

TÁMOGATÁSOK 9 222,0 5 952,9 -- 10 973,4--5 047,6-27,15 952,9 10 973,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 222,0 5 952,9 -- 10 973,4--5 047,6-27,15 952,9 10 973,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 222,0 5 952,9 -- 10 973,4--5 047,6-27,15 952,9 10 973,4

Központi, irányító szervi támogatás 9 222,0 5 952,9 -- 10 973,4--5 047,6-27,15 952,9 10 973,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 670,0 -- -- 625,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 591,7 -- -- -- -- -- -- -- 25 549,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )20

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kiemelt célú beruházások támogatása ( X 1231 )3120

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3120 2

KIADÁSOK 353,6 -- -- 1 227,0--1 227,0---- 1 227,0 -- --

1 Működési költségvetés 3,1 -- -- 199,5--199,5---- 199,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,1 -- -- 199,5--199,5---- 199,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 199,5-------- 199,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 350,5 -- -- 1 027,5--1 027,5---- 1 027,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350,5 -- -- 1 027,5--1 027,5---- 1 027,5

2612



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 350,1 -- -- 1 027,5-------- 1 027,5

BEVÉTELEK 870,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 870,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

870,0 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 200,5 -- -- 1 226,9--1 226,9---- 1 226,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 200,5 -- -- 1 226,9--1 226,9---- 1 226,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 200,5 -- -- 1 226,9--1 226,9---- 1 226,9

Maradvány igénybevétele 200,5 -- -- 1 226,9--1 226,9---- 1 226,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 200,5 -- -- 1 226,9-------- 1 226,9

TÁMOGATÁSOK 510,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 510,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 510,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 510,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 226,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3120 3

KIADÁSOK 1 820,9 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 820,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 820,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 814,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 820,9 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 820,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 820,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1 820,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 820,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések ( 1231 Vasútépítési  tevékenységek és szolgáltatások )3120 4

KIADÁSOK -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10 000,0-------- 10 000,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0

2613



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10 000,0----10 000,0-- 10 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása ( 12311 Vasútépítés )3120 6

KIADÁSOK 560,1 -- -- 18,6--57,0---- 57,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 560,1 -- -- 18,6--57,0---- 57,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 560,1 -- -- 18,6--57,0---- 57,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,6-------- 57,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 560,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4 -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 38,4-------- 38,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 578,7 -- -- 18,6--18,6---- 18,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 578,7 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 578,7 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

Maradvány igénybevétele 578,7 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 578,7 -- -- 18,6-------- 18,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,6 -- -- -- -- -- -- -- 38,4

Vasúthálózat fejlesztése ( 12311 Vasútépítés )3120 10

KIADÁSOK 1 125,3 -- 1 000,0 1 238,1--238,1100,01 000,0 1 338,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 3,5 82,1--78,6--3,5 82,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- 3,5 -----3,5--3,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 82,1--82,1---- 82,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 82,1-------- 82,1

2 Felhalmozási költségvetés 1 125,3 -- 996,5 1 156,0--159,5100,0996,5 1 256,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 125,3 -- 996,5 1 156,0--159,5100,0996,5 1 256,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 266,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 858,5 -- 996,5 1 156,0------996,5 1 256,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 266,8 -- -- 241,6--241,6---- 241,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 266,8 -- -- 241,6--241,6---- 241,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 266,8 -- -- 241,6--241,6---- 241,6

Maradvány igénybevétele 266,8 -- -- 241,6--241,6---- 241,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 266,8 -- -- 241,6-------- 241,6

TÁMOGATÁSOK 1 100,0 -- 1 000,0 1 096,5---3,5100,01 000,0 1 096,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 100,0 -- 1 000,0 1 096,5---3,5100,01 000,0 1 096,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 100,0 -- 1 000,0 1 096,5---3,5100,01 000,0 1 096,5

Központi, irányító szervi támogatás 1 100,0 -- 1 000,0 1 096,5---3,5100,01 000,0 1 096,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 241,5 -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3120 12
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- 7 457,5 -- 13 448,7--2 502,13 895,37 457,5 13 854,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 18,4 -- -----30,712,318,4 --

 / 3 Dologi kiadások -- 18,4 -- -----30,712,318,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 18,4 -- --------18,4 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 7 439,1 -- 13 448,7--2 532,83 883,07 439,1 13 854,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 7 439,1 -- 13 448,7--2 532,83 883,07 439,1 13 854,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,6-------- 3,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 7 439,1 -- 13 445,1------7 439,1 13 851,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 194,5--2 194,5---- 2 194,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 194,5--2 194,5---- 2 194,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 194,5--2 194,5---- 2 194,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 194,5--2 194,5---- 2 194,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 194,5-------- 2 194,5

TÁMOGATÁSOK 2 194,5 7 457,5 -- 11 660,4--307,63 895,37 457,5 11 660,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 194,5 7 457,5 -- 11 660,4--307,63 895,37 457,5 11 660,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 194,5 7 457,5 -- 11 660,4--307,63 895,37 457,5 11 660,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 194,5 7 457,5 -- 11 660,4--307,63 895,37 457,5 11 660,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 194,5 -- -- -- -- -- -- -- 406,2

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés ( 1221 Vízi közlekedéssel kapcsolatos építési tevékenységek és szolgáltatások )3120 13

KIADÁSOK -- 200,0 -- -----140,8--200,0 59,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 200,0 -- -----140,8--200,0 59,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 200,0 -- -----140,8--200,0 59,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 200,0 -- --------200,0 59,2

BEVÉTELEK -- -- -- 59,2--59,2---- 59,2 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 59,2--59,2---- 59,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 59,2-------- 59,2

TÁMOGATÁSOK -- 200,0 -- -----200,0--200,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 59,2

Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3120 14

KIADÁSOK -- 400,0 -- 505,0--130,0--400,0 530,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 400,0 -- 505,0--130,0--400,0 530,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 400,0 -- 505,0--130,0--400,0 530,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 400,0 -- 505,0------400,0 530,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- 400,0 -- 530,0--130,0--400,0 530,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 400,0 -- 530,0--130,0--400,0 530,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 400,0 -- 530,0--130,0--400,0 530,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 400,0 -- 530,0--130,0--400,0 530,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 25,0

Kiemelt közúti beruházások ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3120 15

KIADÁSOK 350,0 -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 350,0 -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350,0 -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,3-------- 2,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 350,0 -- -- 10 609,2-------- 10 609,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 10 611,5--10 611,5---- 10 611,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 10 611,5-------- 10 611,5

TÁMOGATÁSOK 10 961,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 961,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 961,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 10 961,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 611,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3120 16

KIADÁSOK 1 250,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 250,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 250,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 250,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 250,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1 250,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 250,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közlekedési ágazati programok ( X 1231 )3220

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

A közösségi közlekedés összehangolása ( 12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )3220 1

KIADÁSOK 514,0 399,2 -- 408,6--9,4--399,2 408,6 -- --

1 Működési költségvetés 507,0 387,2 -- 402,6--15,4--387,2 402,6

 / 3 Dologi kiadások 8,5 15,2 -- -----15,2--15,2 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Kommunikációs szolgáltatások 6,7 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások -- 15,2 -- --------15,2 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 498,5 372,0 -- 402,6--30,6--372,0 402,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,0 -- -- 1,5-------- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 472,5 372,0 -- 401,1------372,0 401,1

2 Felhalmozási költségvetés 7,0 12,0 -- 6,0---6,0--12,0 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,0 12,0 -- 6,0---6,0--12,0 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,0 12,0 -- 6,0------12,0 6,0

BEVÉTELEK 26,5 -- -- 7,9--7,9---- 7,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24,1 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24,1 -- -- 7,9-------- 7,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 42,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42,5 -- -- 1,5-------- 1,5

TÁMOGATÁSOK 446,5 399,2 -- 399,2------399,2 399,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 446,5 399,2 -- 399,2------399,2 399,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 446,5 399,2 -- 399,2------399,2 399,2

Központi, irányító szervi támogatás 446,5 399,2 -- 399,2------399,2 399,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Közúthálózat fenntartás és működtetés ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 2

KIADÁSOK 52 039,4 60 167,2 -- 66 096,1--7 588,0740,060 167,2 68 495,2 -- --

1 Működési költségvetés 52 039,4 57 167,2 -- 58 724,4--1 590,1--57 167,2 58 757,3

 / 3 Dologi kiadások 16 174,3 690,0 -- 196,2---460,9--690,0 229,1

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 11,9-------- 14,1

Szolgáltatási kiadások 12 731,9 587,9 -- 139,7------587,9 163,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 442,4 102,1 -- 44,6------102,1 51,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35 865,1 56 477,2 -- 58 528,2--2 051,0--56 477,2 58 528,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,8-------- 7,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 35 865,1 56 477,2 -- 58 520,4------56 477,2 58 520,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 000,0 -- 7 371,7--5 997,9740,03 000,0 9 737,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3 000,0 -- 7 371,7--5 997,9740,03 000,0 9 737,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 740,0-------- 740,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3 000,0 -- 6 631,7------3 000,0 8 997,9

BEVÉTELEK 2 603,1 1 181,0 -- 2 587,6--1 406,6--1 181,0 2 587,6 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 662,3 -- -- 1 318,4--1 318,4---- 1 318,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

662,3 -- -- 1 318,4-------- 1 318,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 876,3 -- -- 88,2--88,2---- 88,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

876,3 -- -- 88,2-------- 88,2

3 Közhatalmi bevételek 1 062,7 1 181,0 -- 1 181,0------1 181,0 1 181,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 1 062,7 1 181,0 -- 1 181,0------1 181,0 1 181,0

4 Működési bevételek 1,8 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 6 141,4--6 141,4---- 6 141,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 6 141,4--6 141,4---- 6 141,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 6 141,4--6 141,4---- 6 141,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 6 141,4--6 141,4---- 6 141,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 6 141,4-------- 6 141,4

TÁMOGATÁSOK 55 577,7 58 986,2 -- 59 766,2--40,0740,058 986,2 59 766,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 55 577,7 58 986,2 -- 59 766,2--40,0740,058 986,2 59 766,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 55 577,7 58 986,2 -- 59 766,2--40,0740,058 986,2 59 766,2

Központi, irányító szervi támogatás 55 577,7 58 986,2 -- 59 766,2--40,0740,058 986,2 59 766,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 141,4 -- -- -- -- -- -- -- 2 399,1

Útdíj rendszerek működtetése ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 3

KIADÁSOK 16 716,3 18 314,3 -- 26 527,7--12 787,3-3 000,018 314,3 28 101,6 -- --

1 Működési költségvetés 16 716,3 18 314,3 -- 26 527,7--12 787,3-3 000,018 314,3 28 101,6

 / 3 Dologi kiadások 16 637,9 18 314,3 -- 26 397,6--12 655,5-3 000,018 314,3 27 969,8

Szolgáltatási kiadások 13 100,7 14 434,3 -- 20 785,5------14 434,3 22 023,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 537,2 3 880,0 -- 5 612,1------3 880,0 5 946,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 78,4 -- -- 130,1--131,8---- 131,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 78,4 -- -- 130,1-------- 131,8

BEVÉTELEK 858,7 -- -- 2 906,0--2 906,0---- 2 906,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 845,7 -- -- 2 906,0--2 906,0---- 2 906,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

845,7 -- -- 2 906,0-------- 2 906,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,6 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 3,8 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 3,8 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 8,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 401,5 -- -- 6 945,2--6 945,2---- 6 945,2 -- --
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8 Maradvány igénybevétele 2 401,5 -- -- 6 945,2--6 945,2---- 6 945,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 401,5 -- -- 6 945,2--6 945,2---- 6 945,2

Maradvány igénybevétele 2 401,5 -- -- 6 945,2--6 945,2---- 6 945,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 401,5 -- -- 6 945,2-------- 6 945,2

TÁMOGATÁSOK 20 401,2 18 314,3 -- 18 250,4--2 936,1-3 000,018 314,3 18 250,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 20 401,2 18 314,3 -- 18 250,4--2 936,1-3 000,018 314,3 18 250,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 20 401,2 18 314,3 -- 18 250,4--2 936,1-3 000,018 314,3 18 250,4

Központi, irányító szervi támogatás 20 401,2 18 314,3 -- 18 250,4--2 936,1-3 000,018 314,3 18 250,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 945,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 573,9

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 4

KIADÁSOK 3 779,8 3 507,7 -- 3 522,6--14,9--3 507,7 3 522,6 -- --

1 Működési költségvetés 3 687,2 3 507,7 -- 3 522,6--14,9--3 507,7 3 522,6

 / 3 Dologi kiadások -- 12,3 -- -----12,3--12,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 12,3 -- --------12,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 687,2 3 495,4 -- 3 522,6--27,2--3 495,4 3 522,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92,5 -- -- 27,2-------- 27,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 594,7 3 495,4 -- 3 495,4------3 495,4 3 495,4

2 Felhalmozási költségvetés 92,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 92,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 185,1 -- -- 27,2--27,2---- 27,2 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 185,1 -- -- 27,2--27,2---- 27,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 185,1 -- -- 27,2-------- 27,2

TÁMOGATÁSOK 3 594,7 3 507,7 -- 3 495,4---12,3--3 507,7 3 495,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 594,7 3 507,7 -- 3 495,4---12,3--3 507,7 3 495,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 594,7 3 507,7 -- 3 495,4---12,3--3 507,7 3 495,4

Központi, irányító szervi támogatás 3 594,7 3 507,7 -- 3 495,4---12,3--3 507,7 3 495,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

TEN-T projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 5

KIADÁSOK 1 027,5 -- -- 2 548,9--3 644,1---- 3 644,1 -- --

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- 0,5--2,5---- 2,5

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ----0,1---- 0,1

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 0,5--2,4---- 2,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,1-------- 1,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 -- -- 0,4-------- 1,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 027,3 -- -- 2 548,4--3 641,6---- 3 641,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 027,3 -- -- 2 548,4--3 641,6---- 3 641,6
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 128,3-------- 2 128,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 027,3 -- -- 420,1-------- 1 513,3

BEVÉTELEK 146,6 -- -- ---------- -- -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 146,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 146,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 686,0 -- -- 3 644,1--3 644,1---- 3 644,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 686,0 -- -- 3 644,1--3 644,1---- 3 644,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 686,0 -- -- 3 644,1--3 644,1---- 3 644,1

Maradvány igénybevétele 2 686,0 -- -- 3 644,1--3 644,1---- 3 644,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 686,0 -- -- 3 644,1-------- 3 644,1

TÁMOGATÁSOK 1 839,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 839,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 839,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 839,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 644,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 095,2

Belvízi hajózási alapprogram ( 12222 Vízi teherszállítás )3220 6

KIADÁSOK 0,1 0,1 -- 0,1--0,1--0,1 0,2 -- --

1 Működési költségvetés 0,1 0,1 -- 0,1--0,1--0,1 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 0,1 -- 0,1--0,1--0,1 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 0,1 -- --------0,1 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

TÁMOGATÁSOK 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Központi, irányító szervi támogatás 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek ( 12121 Közutak, hidak, 
autópályák, alagutak üzemeltetése )

3220 10

KIADÁSOK 131,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 131,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 131,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 131,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 131,5 -- -- ---------- -- -- --
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8 Maradvány igénybevétele 131,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 131,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 131,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 131,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 11

KIADÁSOK 1 652,1 1 898,6 -- 2 257,1--2 113,4--1 898,6 4 012,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 640,5 1 750,8 -- 2 091,1--1 952,4--1 750,8 3 703,2

 / 1 Személyi juttatások -- 5,0 -- -----5,0--5,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 5,0 -- --------5,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,4 -- -----1,4--1,4 --

 / 3 Dologi kiadások 167,9 543,9 -- 490,3--83,8--543,9 627,7

Szolgáltatási kiadások 133,3 355,6 -- 387,1------355,6 495,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34,6 188,3 -- 103,2------188,3 132,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 472,6 1 200,5 -- 1 600,8--1 875,0--1 200,5 3 075,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,6 510,0 -- 609,9------510,0 796,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 472,0 690,5 -- 990,9------690,5 2 278,9

2 Felhalmozási költségvetés 11,6 147,8 -- 166,0--161,0--147,8 308,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,6 147,8 -- 166,0--161,0--147,8 308,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 127,8 -- --------127,8 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11,6 20,0 -- 166,0------20,0 308,8

BEVÉTELEK 1 893,6 1 700,0 -- 2 260,3--560,3--1 700,0 2 260,3 -- --

3 Közhatalmi bevételek 1 893,6 1 700,0 -- 2 260,3--560,3--1 700,0 2 260,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 893,6 1 700,0 -- 2 260,3------1 700,0 2 260,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 090,9 -- -- 1 553,1--1 553,1---- 1 553,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 090,9 -- -- 1 553,1--1 553,1---- 1 553,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 090,9 -- -- 1 553,1--1 553,1---- 1 553,1

Maradvány igénybevétele 1 090,9 -- -- 1 553,1--1 553,1---- 1 553,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 090,9 -- -- 1 553,1-------- 1 553,1

TÁMOGATÁSOK 220,8 198,6 -- 198,6------198,6 198,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 220,8 198,6 -- 198,6------198,6 198,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 220,8 198,6 -- 198,6------198,6 198,6

Központi, irányító szervi támogatás 220,8 198,6 -- 198,6------198,6 198,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 553,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 754,9

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ( 14401 Környezetvédelem )3220 12

KIADÁSOK 216,6 180,0 -- 206,4--122,6--180,0 302,6 -- --

1 Működési költségvetés 201,1 160,0 -- 199,3--82,0--160,0 242,0
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 / 3 Dologi kiadások 35,5 81,8 -- 11,8---68,5--81,8 13,3

Szolgáltatási kiadások 27,0 64,4 -- 9,3------64,4 10,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,9 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7,6 17,4 -- 2,5------17,4 2,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 165,6 78,2 -- 187,5--150,5--78,2 228,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36,1 0,6 -- 2,3------0,6 2,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 129,5 77,6 -- 185,2------77,6 225,8

2 Felhalmozási költségvetés 15,5 20,0 -- 7,1--40,6--20,0 60,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,5 20,0 -- 7,1--40,6--20,0 60,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 15,5 20,0 -- 7,1------20,0 60,6

BEVÉTELEK 206,8 180,0 -- 236,4--56,4--180,0 236,4 -- --

3 Közhatalmi bevételek 206,8 180,0 -- 236,4--56,4--180,0 236,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 206,8 180,0 -- 236,4------180,0 236,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 76,0 -- -- 66,2--66,2---- 66,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 76,0 -- -- 66,2--66,2---- 66,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 76,0 -- -- 66,2--66,2---- 66,2

Maradvány igénybevétele 76,0 -- -- 66,2--66,2---- 66,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 76,0 -- -- 66,2-------- 66,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,2 -- -- -- -- -- -- -- 96,2

Zajtérképezés EU tagállami feladatai ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

3220 13

KIADÁSOK 37,3 49,1 -- 84,9--55,8--49,1 104,9 -- --

1 Működési költségvetés 37,3 49,1 -- 58,7--29,6--49,1 78,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,3 49,1 -- 58,7--29,6--49,1 78,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 37,2 49,1 -- 58,7------49,1 78,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,2--26,2---- 26,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,2--26,2---- 26,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 26,2-------- 26,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,3 -- -- 55,8--55,8---- 55,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 55,8--55,8---- 55,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 55,8--55,8---- 55,8

Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 55,8--55,8---- 55,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23,3 -- -- 55,8-------- 55,8

TÁMOGATÁSOK 69,8 49,1 -- 49,1------49,1 49,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 69,8 49,1 -- 49,1------49,1 49,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 69,8 49,1 -- 49,1------49,1 49,1

Központi, irányító szervi támogatás 69,8 49,1 -- 49,1------49,1 49,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 55,8 -- -- -- -- -- -- -- 20,0
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A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )3220 18

KIADÁSOK 5,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

3220 25

KIADÁSOK 14,4 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 14,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 14,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 14,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 14,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 14,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek ( 12311 Vasútépítés )3220 27

KIADÁSOK 250,0 61 800,0 -- 19 187,4--4 156,5--61 800,0 65 956,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 192,6 -- 78,6--220,5--192,6 413,1

 / 1 Személyi juttatások -- 108,0 -- --------108,0 108,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 108,0 -- --------108,0 108,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 29,2 -- --------29,2 29,2

 / 3 Dologi kiadások -- 55,4 -- --------55,4 55,4

Szolgáltatási kiadások -- 20,0 -- --------20,0 20,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 30,0 -- --------30,0 30,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 5,4 -- --------5,4 5,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 78,6--220,5---- 220,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 78,6-------- 220,5

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 61 607,4 -- 19 108,8--3 936,0--61 607,4 65 543,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 61 607,4 -- 19 108,8--3 936,0--61 607,4 65 543,4
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 250,0 61 607,4 -- 19 108,8------61 607,4 65 493,4

BEVÉTELEK -- 28 200,0 -- --------28 200,0 28 200,0 -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 28 200,0 -- --------28 200,0 28 200,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 28 200,0 -- --------28 200,0 28 200,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 156,5--4 156,5---- 4 156,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 156,5--4 156,5---- 4 156,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 156,5--4 156,5---- 4 156,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 156,5--4 156,5---- 4 156,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 156,5-------- 4 156,5

TÁMOGATÁSOK 4 406,5 33 600,0 -- 33 600,0------33 600,0 33 600,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 406,5 33 600,0 -- 33 600,0------33 600,0 33 600,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 406,5 33 600,0 -- 33 600,0------33 600,0 33 600,0

Központi, irányító szervi támogatás 4 406,5 33 600,0 -- 33 600,0------33 600,0 33 600,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 156,5 -- -- -- -- -- -- -- 18 569,1

Kiemelt közúti projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 28

KIADÁSOK -- 160 000,0 -- 90 021,7--68 401,1-137 992,4160 000,0 90 408,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 560,0 -- -----560,0--560,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 560,0 -- -----560,0--560,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 560,0 -- --------560,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 159 440,0 -- 90 021,7--68 961,1-137 992,4159 440,0 90 408,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 159 440,0 -- 90 021,7--68 961,1-137 992,4159 440,0 90 408,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 159 440,0 -- 90 021,7------159 440,0 90 408,7

TÁMOGATÁSOK -- 160 000,0 -- 90 408,7--68 401,1-137 992,4160 000,0 90 408,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 160 000,0 -- 90 408,7--68 401,1-137 992,4160 000,0 90 408,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 160 000,0 -- 90 408,7--68 401,1-137 992,4160 000,0 90 408,7

Központi, irányító szervi támogatás -- 160 000,0 -- 90 408,7--68 401,1-137 992,4160 000,0 90 408,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 387,0

Légiszállítási szolgáltatások ( 124 Légi közlekedési tevékenységek és szolgáltatások )3220 29

KIADÁSOK -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 250,0-------- 250,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Közúthálózat felújítása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 30

KIADÁSOK -- -- 69 300,0 69 050,0---69 550,069 300,069 300,0 69 050,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 250,0 -----500,0250,0250,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 250,0 -----500,0250,0250,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 69 050,0 69 050,0---69 050,069 050,069 050,0 69 050,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 69 050,0 69 050,0---69 050,069 050,069 050,0 69 050,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 69 050,0 69 050,0------69 050,0 69 050,0

TÁMOGATÁSOK -- -- 69 300,0 69 050,0---69 550,069 300,069 300,0 69 050,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 69 300,0 69 050,0---69 550,069 300,069 300,0 69 050,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 69 300,0 69 050,0---69 550,069 300,069 300,0 69 050,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 69 300,0 69 050,0---69 550,069 300,069 300,0 69 050,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása ( 12609 Egyéb szállítási 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 31

KIADÁSOK -- -- 6 000,0 10 000,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 6 000,0 10 000,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- 21,0 --------21,0 21,0

Szolgáltatási kiadások -- -- 21,0 --------21,0 21,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 5 979,0 10 000,0---3 000,07 035,05 979,0 10 014,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 5 979,0 10 000,0------5 979,0 10 014,0

TÁMOGATÁSOK -- -- 6 000,0 10 035,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 000,0 10 035,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 000,0 10 035,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 000,0 10 035,0---3 000,07 035,06 000,0 10 035,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 35,0

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások ( 12123 Közúti teherszállítás )3220 32

KIADÁSOK -- -- 7 500,0 9 218,7---481,32 200,07 500,0 9 218,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 210,1 -----217,97,8210,1 --

 / 1 Személyi juttatások -- -- 131,5 -----131,5--131,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 35,5 -----35,5--35,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 43,1 -----50,97,843,1 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 7 289,9 9 218,7---263,42 192,27 289,9 9 218,7

 / 6 Beruházások -- -- 263,6 -----263,6--263,6 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 7 026,3 9 218,7--0,22 192,27 026,3 9 218,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 7 026,3 9 218,7------7 026,3 9 218,7

TÁMOGATÁSOK -- -- 7 500,0 9 218,7---481,32 200,07 500,0 9 218,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 7 500,0 9 218,7---481,32 200,07 500,0 9 218,7
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 7 500,0 9 218,7---481,32 200,07 500,0 9 218,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 7 500,0 9 218,7---481,32 200,07 500,0 9 218,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határ menti közúti fejlesztések előkészítése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3220 34

KIADÁSOK -- -- 1 000,0 25,2---3,5--1 000,0 996,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 3,5 -----3,5--3,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 3,5 -----3,5--3,5 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 996,5 25,2------996,5 996,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 996,5 25,2------996,5 996,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 996,5 25,2------996,5 996,5

TÁMOGATÁSOK -- -- 1 000,0 996,5---3,5--1 000,0 996,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 000,0 996,5---3,5--1 000,0 996,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 000,0 996,5---3,5--1 000,0 996,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 000,0 996,5---3,5--1 000,0 996,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 971,3

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 35

KIADÁSOK -- -- 2 197,0 -----7,7--2 197,0 2 189,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 7,7 ----433,3--7,7 441,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- 7,7 -----7,7--7,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----441,0---- 441,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 441,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 2 189,3 -----441,0--2 189,3 1 748,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 2 189,3 -----441,0--2 189,3 1 748,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 38,0 --------38,0 38,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 2 151,3 --------2 151,3 1 710,3

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 197,0 2 189,3---7,7--2 197,0 2 189,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 197,0 2 189,3---7,7--2 197,0 2 189,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 197,0 2 189,3---7,7--2 197,0 2 189,3

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 197,0 2 189,3---7,7--2 197,0 2 189,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2 189,3

Budai vasúti közlekedés fejlesztése ( 123 Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások )3220 36

KIADÁSOK -- -- 930,0 -----3,3--930,0 926,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 930,0 -----3,3--930,0 926,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- 3,3 -----3,3--3,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 926,7 --------926,7 926,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 926,7 --------926,7 926,7

TÁMOGATÁSOK -- -- 930,0 926,7---3,3--930,0 926,7 -- --
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8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 930,0 926,7---3,3--930,0 926,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 930,0 926,7---3,3--930,0 926,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 930,0 926,7---3,3--930,0 926,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 926,7

Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )3220 37

KIADÁSOK -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------3,5-- 3,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ------3,5-- 3,5

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 3,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------996,5-- 996,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------996,5-- 996,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 996,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 000,0

Hazai fejlesztési programok ( X 1231 )3320

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hungaroring Sport Zrt. támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )3320 2

KIADÁSOK 11 722,3 12 022,1 -- 12 662,2--452,3200,012 022,1 12 674,4 -- --

1 Működési költségvetés 11 722,3 12 022,1 -- 12 662,2--452,3200,012 022,1 12 674,4

 / 3 Dologi kiadások 0,1 6,9 -- -----6,9--6,9 --

Szolgáltatási kiadások 0,1 6,9 -- --------6,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11 722,2 12 015,2 -- 12 662,2--459,2200,012 015,2 12 674,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11 702,1 12 015,2 -- 12 662,2------12 015,2 12 674,4

BEVÉTELEK -- -- -- 459,2--459,2---- 459,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 459,2--459,2---- 459,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 459,2-------- 459,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 20,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 20,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 20,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20,1 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 11 702,2 12 022,1 -- 12 215,2---6,9200,012 022,1 12 215,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 702,2 12 022,1 -- 12 215,2---6,9200,012 022,1 12 215,2
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 702,2 12 022,1 -- 12 215,2---6,9200,012 022,1 12 215,2

Központi, irányító szervi támogatás 11 702,2 12 022,1 -- 12 215,2---6,9200,012 022,1 12 215,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 12,2

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 3

KIADÁSOK 1 539,1 1 245,4 -- 760,8--3 544,5--1 245,4 4 789,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 539,1 1 245,4 -- 760,8--3 544,5--1 245,4 4 789,9

 / 3 Dologi kiadások 2,6 10,4 -- 2,6---0,2--10,4 10,2

Szolgáltatási kiadások -- 10,4 -- 0,1------10,4 7,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2,6 -- -- 2,5-------- 2,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 536,5 1 235,0 -- 758,2--3 544,7--1 235,0 4 779,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14,8 -- -- 2,6-------- 2,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 521,7 1 235,0 -- 755,6------1 235,0 4 777,0

BEVÉTELEK 0,4 -- -- 10,9--10,9---- 10,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 10,8-------- 10,8

4 Működési bevételek 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 273,4 -- -- 3 194,7--3 194,7---- 3 194,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 273,4 -- -- 3 194,7--3 194,7---- 3 194,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 273,4 -- -- 3 194,7--3 194,7---- 3 194,7

Maradvány igénybevétele 3 273,4 -- -- 3 194,7--3 194,7---- 3 194,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 273,4 -- -- 3 194,7-------- 3 194,7

TÁMOGATÁSOK 1 460,0 1 245,4 -- 1 584,3--338,9--1 245,4 1 584,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 460,0 1 245,4 -- 1 584,3--338,9--1 245,4 1 584,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 460,0 1 245,4 -- 1 584,3--338,9--1 245,4 1 584,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 460,0 1 245,4 -- 1 584,3--338,9--1 245,4 1 584,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 194,7 -- -- -- -- -- -- -- 4 029,1

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 4

KIADÁSOK 357,6 160,0 -- 1 482,9--170,51 187,5160,0 1 518,0 -- --

1 Működési költségvetés 348,6 144,0 -- 502,1--196,0187,5144,0 527,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 348,6 144,0 -- 502,1--196,0187,5144,0 527,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 186,9 5,7 -- 176,5------5,7 201,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 161,7 138,3 -- 325,6------138,3 325,6

2 Felhalmozási költségvetés 9,0 16,0 -- 980,8---25,51 000,016,0 990,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0 16,0 -- 980,8---25,51 000,016,0 990,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 970,8-------- 974,5
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9,0 16,0 -- 10,0------16,0 16,0

BEVÉTELEK 49,4 -- -- 35,0--35,0---- 35,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 49,4 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

49,4 -- -- 26,3-------- 26,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5,0-------- 5,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,7--3,7---- 3,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,7-------- 3,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 211,7 -- -- 136,2--136,2---- 136,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 211,7 -- -- 136,2--136,2---- 136,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 211,7 -- -- 136,2--136,2---- 136,2

Maradvány igénybevétele 211,7 -- -- 136,2--136,2---- 136,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 211,7 -- -- 136,2-------- 136,2

TÁMOGATÁSOK 232,8 160,0 -- 1 346,8---0,71 187,5160,0 1 346,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 232,8 160,0 -- 1 346,8---0,71 187,5160,0 1 346,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 232,8 160,0 -- 1 346,8---0,71 187,5160,0 1 346,8

Központi, irányító szervi támogatás 232,8 160,0 -- 1 346,8---0,71 187,5160,0 1 346,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 136,3 -- -- -- -- -- -- -- 35,1

Balaton fejlesztési feladatok támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 6

KIADÁSOK 74,1 220,0 -- 98,2--0,7--220,0 220,7 -- --

1 Működési költségvetés 57,7 44,0 -- 78,2--34,7--44,0 78,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 57,7 44,0 -- 78,2--34,7--44,0 78,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 57,7 44,0 -- 78,2------44,0 78,7

2 Felhalmozási költségvetés 16,4 176,0 -- 20,0---34,0--176,0 142,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,4 176,0 -- 20,0---34,0--176,0 142,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16,4 176,0 -- 20,0------176,0 142,0

BEVÉTELEK 4,3 -- -- 0,5--0,5---- 0,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,3 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,3 -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK 70,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 70,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 70,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0
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Központi, irányító szervi támogatás 70,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- 122,5

Turisztikai célelőirányzat ( 13201 Idegenforgalom )3320 9

KIADÁSOK 5 751,4 5 375,0 -- 8 508,5--275,93 261,75 375,0 8 912,6 -- --

1 Működési költségvetés 5 371,8 5 300,0 -- 7 728,1--136,72 668,75 300,0 8 105,4

 / 3 Dologi kiadások 0,5 -- -- 0,2--10,56,7-- 17,2

Szolgáltatási kiadások 0,5 -- -- 0,2-------- 17,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 371,3 5 300,0 -- 7 727,9--126,22 662,05 300,0 8 088,2

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 116,7 202,0 -- 235,2------202,0 253,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 254,5 5 098,0 -- 7 492,7------5 098,0 7 835,2

2 Felhalmozási költségvetés 379,6 75,0 -- 780,4--139,2593,075,0 807,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 379,6 75,0 -- 780,4--139,2593,075,0 807,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- 3,7-------- 9,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 364,6 75,0 -- 776,7------75,0 798,2

BEVÉTELEK 94,1 -- -- 16,0--16,0---- 16,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,0 -- -- 2,9-------- 2,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,1-------- 0,1

4 Működési bevételek 5,4 -- -- 7,4--7,4---- 7,4

 / 8 Kamatbevételek 4,5 -- -- 7,3-------- 7,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,9 -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 61,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61,4 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19,3 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19,3 -- -- 5,6-------- 5,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 454,4 -- -- 213,5--213,5---- 213,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 454,4 -- -- 213,5--213,5---- 213,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 454,4 -- -- 213,5--213,5---- 213,5

Maradvány igénybevétele 454,4 -- -- 213,5--213,5---- 213,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 454,4 -- -- 213,5-------- 213,5

TÁMOGATÁSOK 5 416,4 5 375,0 -- 8 683,1--46,43 261,75 375,0 8 683,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 416,4 5 375,0 -- 8 683,1--46,43 261,75 375,0 8 683,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 416,4 5 375,0 -- 8 683,1--46,43 261,75 375,0 8 683,1

Központi, irányító szervi támogatás 5 416,4 5 375,0 -- 8 683,1--46,43 261,75 375,0 8 683,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 213,5 -- -- -- -- -- -- -- 404,1
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Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 10

KIADÁSOK 0,9 -- -- 9,0--13,7---- 13,7 -- --

1 Működési költségvetés 0,9 -- -- 4,3--9,0---- 9,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 -- -- 4,3--9,0---- 9,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,9 -- -- 4,3-------- 9,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,7-------- 4,7

BEVÉTELEK 4,7 -- -- 9,0--9,0---- 9,0 -- --

4 Működési bevételek 3,0 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 8 Kamatbevételek 0,9 -- -- 3,4-------- 3,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,1 -- -- 1,3-------- 1,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 4,3-------- 4,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,9 -- -- 4,7--4,7---- 4,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,9 -- -- 4,7-------- 4,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,7 -- -- -- -- -- -- -- 4,7

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 11

KIADÁSOK -- -- -- 52,7--57,1---- 57,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 32,8--35,4---- 35,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 32,8--35,4---- 35,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 32,8-------- 35,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 19,9--21,7---- 21,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 19,9--21,7---- 21,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 19,9-------- 21,7

BEVÉTELEK 19,9 -- -- 37,2--37,2---- 37,2 -- --

4 Működési bevételek 9,6 -- -- 14,4--14,5---- 14,4

 / 8 Kamatbevételek 4,6 -- -- 14,0-------- 14,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,0 -- -- 0,4-------- 0,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10,3 -- -- 22,8--22,7---- 22,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10,3 -- -- 22,8-------- 22,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 19,9--19,9---- 19,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 19,9--19,9---- 19,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 19,9--19,9---- 19,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 19,9--19,9---- 19,9
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 19,9-------- 19,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19,9 -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )3320 12

KIADÁSOK -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,5-------- 2,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 697,5--697,5---- 697,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 697,5--697,5---- 697,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 697,5-------- 697,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 700,0-------- 700,0

TÁMOGATÁSOK 700,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 700,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 700,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 700,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 700,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Intézményi kezességi díjtámogatások ( 01112 Kormányzat )3320 20

KIADÁSOK 1 304,1 1 003,6 -- 2 346,9--2 005,4--1 003,6 3 009,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 304,1 1 003,6 -- 2 346,9--2 005,4--1 003,6 3 009,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 304,1 1 003,6 -- 2 346,9--2 005,4--1 003,6 3 009,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 304,1 1 003,6 -- 2 346,9------1 003,6 3 006,9

BEVÉTELEK -- -- -- 834,7--834,7---- 834,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 832,6--832,6---- 832,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 832,6-------- 832,6

4 Működési bevételek -- -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 2,1-------- 2,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 360,0 -- -- 1 170,7--1 170,7---- 1 170,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 360,0 -- -- 1 170,7--1 170,7---- 1 170,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 360,0 -- -- 1 170,7--1 170,7---- 1 170,7

Maradvány igénybevétele 1 360,0 -- -- 1 170,7--1 170,7---- 1 170,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 360,0 -- -- 1 170,7-------- 1 170,7

TÁMOGATÁSOK 1 114,8 1 003,6 -- 1 003,6------1 003,6 1 003,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 114,8 1 003,6 -- 1 003,6------1 003,6 1 003,6
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 114,8 1 003,6 -- 1 003,6------1 003,6 1 003,6

Központi, irányító szervi támogatás 1 114,8 1 003,6 -- 1 003,6------1 003,6 1 003,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 170,7 -- -- -- -- -- -- -- 662,1

Kulturális célú fejlesztések ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3320 21

KIADÁSOK 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 536,7 -- -- 29 615,7-------- 29 615,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7

Maradvány igénybevétele 4 536,7 -- -- 29 615,7--29 615,7---- 29 615,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 536,7 -- -- 29 615,7-------- 29 615,7

TÁMOGATÁSOK 29 615,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 29 615,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 29 615,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 29 615,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29 615,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése ( 13201 Idegenforgalom )3320 23

KIADÁSOK 547,4 -- 1 200,0 952,7--948,4--1 200,0 2 148,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 4,2 -----4,2--4,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 4,2 -----4,2--4,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 547,4 -- 1 195,8 952,7--952,6--1 195,8 2 148,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 547,4 -- 1 195,8 952,7--952,6--1 195,8 2 148,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 547,4 -- 1 195,8 952,7------1 195,8 2 148,4

BEVÉTELEK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 500,0-------- 500,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 452,6--452,6---- 452,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 452,6--452,6---- 452,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 452,6--452,6---- 452,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 452,6--452,6---- 452,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 452,6-------- 452,6

TÁMOGATÁSOK 1 000,0 -- 1 200,0 1 195,8---4,2--1 200,0 1 195,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 -- 1 200,0 1 195,8---4,2--1 200,0 1 195,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 -- 1 200,0 1 195,8---4,2--1 200,0 1 195,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 -- 1 200,0 1 195,8---4,2--1 200,0 1 195,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 452,6 -- -- -- -- -- -- -- 1 195,7
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Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )3320 24

KIADÁSOK -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 180,0-------- 180,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Infokommunikációs ágazati programok ( X 1231 )3420

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 1

KIADÁSOK 76,7 978,6 -- 0,3---977,8--978,6 0,8 -- --

1 Működési költségvetés 56,7 978,6 -- 0,3---977,8--978,6 0,8

 / 1 Személyi juttatások -- 31,5 -- -----31,5--31,5 --

Külső személyi juttatások -- 31,5 -- --------31,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,5 -- -----8,5--8,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- 938,6 -- -----938,6--938,6 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 938,6 -- --------938,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56,7 -- -- 0,3--0,8---- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,7 -- -- 0,3-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,1 -- -- 0,5--0,5---- 0,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,1 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,1 -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,9 -- -- 0,3--0,3---- 0,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 46,9 -- -- 0,3-------- 0,3

TÁMOGATÁSOK 25,0 978,6 -- -----978,6--978,6 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 25,0 978,6 -- -----978,6--978,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 25,0 978,6 -- -----978,6--978,6 --
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Központi, irányító szervi támogatás 25,0 978,6 -- -----978,6--978,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- 0,5

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 2

KIADÁSOK 53,1 127,9 -- 41,0---86,1--127,9 41,8 -- --

1 Működési költségvetés 53,1 127,9 -- 41,0---86,1--127,9 41,8

 / 1 Személyi juttatások -- 70,5 -- -----70,5--70,5 --

Külső személyi juttatások -- 70,5 -- --------70,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 19,5 -- -----19,5--19,5 --

 / 3 Dologi kiadások 0,3 22,9 -- -----22,9--22,9 --

Készletbeszerzés 0,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 22,9 -- --------22,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 52,8 15,0 -- 41,0--26,8--15,0 41,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 25,4 15,0 -- 34,7------15,0 35,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 27,4 -- -- 6,3-------- 6,3

BEVÉTELEK 5,4 -- -- 0,6--0,6---- 0,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,4 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,4 -- -- 0,6-------- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,1 -- -- 26,2--26,2---- 26,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- 26,2--26,2---- 26,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- 26,2--26,2---- 26,2

Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- 26,2--26,2---- 26,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,1 -- -- 26,2-------- 26,2

TÁMOGATÁSOK 62,7 127,9 -- 15,0---112,9--127,9 15,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 62,7 127,9 -- 15,0---112,9--127,9 15,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 62,7 127,9 -- 15,0---112,9--127,9 15,0

Központi, irányító szervi támogatás 62,7 127,9 -- 15,0---112,9--127,9 15,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,1 -- -- -- -- -- -- -- 0,8

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )3420 3

KIADÁSOK -- 2 358,6 -- 2 612,2--257,2--2 358,6 2 615,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 358,6 -- 2 612,2--257,2--2 358,6 2 615,8

 / 1 Személyi juttatások -- 32,3 -- -----32,3--32,3 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 32,3 -- --------32,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,7 -- -----8,7--8,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- 81,7 -- -----81,7--81,7 --

Szolgáltatási kiadások -- 67,4 -- --------67,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 14,3 -- --------14,3 --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 235,9 -- 2 612,2--379,9--2 235,9 2 615,8

Nemzetközi kötelezettségek -- 2 235,9 -- 2 599,5------2 235,9 2 601,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 11,2-------- 11,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,5-------- 3,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 262,0--262,0---- 262,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,0--262,0---- 262,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,0--262,0---- 262,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,0--262,0---- 262,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 262,0-------- 262,0

TÁMOGATÁSOK 262,0 2 358,6 -- 2 353,8---4,8--2 358,6 2 353,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 262,0 2 358,6 -- 2 353,8---4,8--2 358,6 2 353,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 262,0 2 358,6 -- 2 353,8---4,8--2 358,6 2 353,8

Központi, irányító szervi támogatás 262,0 2 358,6 -- 2 353,8---4,8--2 358,6 2 353,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 262,0 -- -- -- -- -- -- -- 3,6

Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok ( X 1231 )3520

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )3520 1

KIADÁSOK 758,1 623,3 -- 623,3------623,3 623,3 -- --

1 Működési költségvetés 560,1 623,3 -- 557,8---65,5--623,3 557,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 560,1 623,3 -- 557,8---65,5--623,3 557,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 560,1 623,3 -- 557,8------623,3 557,8

2 Felhalmozási költségvetés 198,0 -- -- 65,5--65,5---- 65,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 198,0 -- -- 65,5--65,5---- 65,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 198,0 -- -- 65,5-------- 65,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 78,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 78,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 78,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 680,1 623,3 -- 623,3------623,3 623,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 680,1 623,3 -- 623,3------623,3 623,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 680,1 623,3 -- 623,3------623,3 623,3

Központi, irányító szervi támogatás 680,1 623,3 -- 623,3------623,3 623,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Energetikai célú feladatok ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 2

KIADÁSOK 5,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 5,4 -- -- ---------- --
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Szolgáltatási kiadások 4,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 3

KIADÁSOK 1 040,3 -- -- 1 116,5--1 277,0---- 1 277,0 -- --

1 Működési költségvetés 29,3 -- -- 89,3--147,0---- 147,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,3 -- -- 89,3--147,0---- 147,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29,3 -- -- 75,6-------- 128,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 7,2-------- 7,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6,5-------- 11,5

2 Felhalmozási költségvetés 1 011,0 -- -- 1 027,2--1 130,0---- 1 130,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 011,0 -- -- 1 027,2--1 130,0---- 1 130,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 301,4-------- 301,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 011,0 -- -- 725,8-------- 828,5

BEVÉTELEK 40,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

36,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 543,8 -- -- 1 198,2--1 198,2---- 1 198,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 543,8 -- -- 1 198,2--1 198,2---- 1 198,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 543,8 -- -- 1 198,2--1 198,2---- 1 198,2

Maradvány igénybevétele 1 543,8 -- -- 1 198,2--1 198,2---- 1 198,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 543,8 -- -- 1 198,2-------- 1 198,2

TÁMOGATÁSOK 654,5 -- -- 78,8--78,8---- 78,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 654,5 -- -- 78,8--78,8---- 78,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 654,5 -- -- 78,8--78,8---- 78,8

Központi, irányító szervi támogatás 654,5 -- -- 78,8--78,8---- 78,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 198,2 -- -- -- -- -- -- -- 160,5

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )3520 4

KIADÁSOK 934,1 5 540,7 -- 4 547,5--20 753,5--5 540,7 26 294,2 -- --

1 Működési költségvetés 119,9 441,9 -- 1 716,4--2 698,9--441,9 3 140,8
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 / 3 Dologi kiadások 1,9 19,3 -- 20,8--35,7--19,3 55,0

Szolgáltatási kiadások 1,9 19,3 -- 20,8------19,3 55,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 118,0 422,6 -- 1 695,6--2 663,2--422,6 3 085,8

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 1 000,0-------- 1 153,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 106,1 422,6 -- 695,6------422,6 1 932,7

2 Felhalmozási költségvetés 814,2 5 098,8 -- 2 831,1--18 054,6--5 098,8 23 153,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 814,2 5 098,8 -- 2 831,1--18 054,6--5 098,8 23 153,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 159,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 655,2 5 098,8 -- 2 831,1------5 098,8 23 153,4

BEVÉTELEK -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 172,8 -- -- 19 753,5--19 753,5---- 19 753,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 14 172,8 -- -- 19 753,5--19 753,5---- 19 753,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 14 172,8 -- -- 19 753,5--19 753,5---- 19 753,5

Maradvány igénybevétele 14 172,8 -- -- 19 753,5--19 753,5---- 19 753,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 172,8 -- -- 19 753,5-------- 19 753,5

TÁMOGATÁSOK 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19 753,5 -- -- -- -- -- -- -- 21 746,7

Bányanyitási feladatok kiadásai ( 09111 Bányászati és tüzelőanyag feldolgozási tevékenységek )3520 5

KIADÁSOK -- 100,0 -- --------100,0 100,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- --------100,0 100,0

 / 3 Dologi kiadások -- 100,0 -- -----25,0--100,0 75,0

Szolgáltatási kiadások -- 100,0 -- --------100,0 74,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----25,0---- 25,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- 100,0------100,0 100,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása ( 07121 Kollektív lakásszolgáltatások )3520 6

KIADÁSOK 171,4 -- -- 92,5--130,9---- 130,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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2016. évi 
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módosított 

előirányzat
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módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 171,4 -- -- 92,5--130,9---- 130,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 171,4 -- -- 92,5--130,9---- 130,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,7 -- -- 92,5-------- 92,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 159,7 -- -- ---------- 38,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 300,6 -- -- 129,2--129,2---- 129,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 300,6 -- -- 129,2--129,2---- 129,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 300,6 -- -- 129,2--129,2---- 129,2

Maradvány igénybevétele 300,6 -- -- 129,2--129,2---- 129,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 300,6 -- -- 129,2-------- 129,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 129,2 -- -- -- -- -- -- -- 38,4

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )3520 7

KIADÁSOK 6 452,6 -- -- 2 677,3--4 761,3---- 4 761,3 -- --

1 Működési költségvetés 141,3 -- -- 104,4--310,6---- 310,6

 / 3 Dologi kiadások 22,0 -- -- 14,1--37,0---- 37,0

Szolgáltatási kiadások 22,0 -- -- 14,1-------- 37,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 119,3 -- -- 90,3--273,6---- 273,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 24,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 119,3 -- -- 90,3-------- 249,0

2 Felhalmozási költségvetés 6 311,3 -- -- 2 572,9--4 450,7---- 4 450,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 311,3 -- -- 2 572,9--4 450,7---- 4 450,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 311,3 -- -- 2 572,9-------- 4 449,6

BEVÉTELEK -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 213,4 -- -- 4 760,8--4 760,8---- 4 760,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 11 213,4 -- -- 4 760,8--4 760,8---- 4 760,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 11 213,4 -- -- 4 760,8--4 760,8---- 4 760,8

Maradvány igénybevétele 11 213,4 -- -- 4 760,8--4 760,8---- 4 760,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 213,4 -- -- 4 760,8-------- 4 760,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 760,8 -- -- -- -- -- -- -- 2 084,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása ( 07201 Települési vízellátás és 
vízminőség-védelem )

3520 9

KIADÁSOK 81,3 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 81,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 81,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 81,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 81,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 81,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 81,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Energiafelhasználási hatékonyság javítása ( 07111 Egyéni lakásügyek )3520 10

KIADÁSOK 211,7 -- -- 6,7--11,3---- 11,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 211,7 -- -- 6,7--11,2---- 11,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 211,7 -- -- 6,7--11,2---- 11,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 206,9 -- -- 3,2-------- 3,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4,8 -- -- 3,5-------- 8,0

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 0,6--0,6---- 0,6 -- --

4 Működési bevételek 0,4 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 8 Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,4-------- 0,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 214,8 -- -- 8,5--8,5---- 8,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 214,8 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 214,8 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

Maradvány igénybevétele 214,8 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 214,8 -- -- 8,5-------- 8,5

TÁMOGATÁSOK 4,7 -- -- 2,2--2,2---- 2,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4,7 -- -- 2,2--2,2---- 2,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4,7 -- -- 2,2--2,2---- 2,2

Központi, irányító szervi támogatás 4,7 -- -- 2,2--2,2---- 2,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,4 -- -- -- -- -- -- -- 4,6

Energiahatékonyság javításának támogatása ( 1440 Máshova nem sorolt környezetvédelmi tevékenységek és 
szolgáltatások )

3520 11
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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módosítás
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módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ----5 496,2---- 5 496,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----19,3---- 19,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----19,3---- 19,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 19,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----5 476,9---- 5 476,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----5 476,9---- 5 476,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 4 976,9

BEVÉTELEK -- -- -- 5 496,2--5 496,2---- 5 496,2 -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5 496,2--5 496,2---- 5 496,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5 496,2-------- 5 496,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5 496,2

Autópálya rendelkezésre állási díj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3620 1

KIADÁSOK 116 877,3 110 490,2 -- 111 796,1--2 550,8--110 490,2 113 041,0 -- --

1 Működési költségvetés 116 877,3 110 490,2 -- 111 796,1--2 550,8--110 490,2 113 041,0

 / 3 Dologi kiadások 116 861,3 110 490,2 -- 111 595,4--2 350,1--110 490,2 112 840,3

Szolgáltatási kiadások 91 621,7 87 070,4 -- 87 641,3------87 070,4 88 615,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 239,6 23 419,8 -- 23 954,1------23 419,8 24 225,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,0 -- -- 200,7--200,7---- 200,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,0 -- -- 200,7-------- 200,7

BEVÉTELEK -- -- -- 157,1--157,1---- 157,1 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 157,1--157,1---- 157,1

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 156,9-------- 156,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 672,5 -- -- 2 393,7--2 393,7---- 2 393,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 672,5 -- -- 2 393,7--2 393,7---- 2 393,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 672,5 -- -- 2 393,7--2 393,7---- 2 393,7

Maradvány igénybevétele 6 672,5 -- -- 2 393,7--2 393,7---- 2 393,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 672,5 -- -- 2 393,7-------- 2 393,7

TÁMOGATÁSOK 112 598,5 110 490,2 -- 110 490,2------110 490,2 110 490,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 112 598,5 110 490,2 -- 110 490,2------110 490,2 110 490,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 112 598,5 110 490,2 -- 110 490,2------110 490,2 110 490,2

Központi, irányító szervi támogatás 112 598,5 110 490,2 -- 110 490,2------110 490,2 110 490,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 393,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 244,9

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek 
szakigazgatása )

3620 2

KIADÁSOK -- -- -- 209,8--312,7---- 312,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 209,8--312,7---- 312,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----102,9---- 102,9

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 81,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 21,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 209,8--209,8---- 209,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 209,8-------- 209,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 312,7 -- -- 312,7--312,7---- 312,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 312,7 -- -- 312,7--312,7---- 312,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 312,7 -- -- 312,7--312,7---- 312,7

Maradvány igénybevétele 312,7 -- -- 312,7--312,7---- 312,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 312,7 -- -- 312,7-------- 312,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 312,7 -- -- -- -- -- -- -- 102,9

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások ( 01118 
Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )

3620 3

KIADÁSOK 894,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 894,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 894,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 894,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 894,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 894,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 894,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 894,7 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 894,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )3620 6

KIADÁSOK 11 131,8 11 251,2 -- 11 374,8--578,6--11 251,2 11 829,8 -- --

1 Működési költségvetés 11 131,8 11 251,2 -- 11 374,8--578,6--11 251,2 11 829,8

 / 3 Dologi kiadások 11 088,3 11 251,2 -- 10 912,7--116,5--11 251,2 11 367,7

Szolgáltatási kiadások 8 722,1 8 859,2 -- 8 590,9------8 859,2 8 962,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 366,2 2 392,0 -- 2 321,8------2 392,0 2 405,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 43,5 -- -- 462,1--462,1---- 462,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 43,5 -- -- 462,1-------- 462,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 133,8 -- -- 578,6--578,6---- 578,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 133,8 -- -- 578,6--578,6---- 578,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 133,8 -- -- 578,6--578,6---- 578,6

Maradvány igénybevétele 133,8 -- -- 578,6--578,6---- 578,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 133,8 -- -- 578,6-------- 578,6

TÁMOGATÁSOK 11 576,6 11 251,2 -- 11 251,2------11 251,2 11 251,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 576,6 11 251,2 -- 11 251,2------11 251,2 11 251,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 576,6 11 251,2 -- 11 251,2------11 251,2 11 251,2
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Központi, irányító szervi támogatás 11 576,6 11 251,2 -- 11 251,2------11 251,2 11 251,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 578,6 -- -- -- -- -- -- -- 455,0

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai 
)

3620 7

KIADÁSOK 352,0 646,3 -- 418,3--928,8--646,3 1 575,1 -- --

1 Működési költségvetés 352,0 646,3 -- 418,3--928,8--646,3 1 575,1

 / 3 Dologi kiadások 320,5 646,3 -- 118,8--629,3--646,3 1 275,6

Szolgáltatási kiadások 228,9 508,9 -- 93,1------508,9 1 004,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 91,6 137,4 -- 25,7------137,4 270,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 31,5 -- -- 299,5--299,5---- 299,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31,5 -- -- 299,5-------- 299,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 452,3 -- -- 928,8--928,8---- 928,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 452,3 -- -- 928,8--928,8---- 928,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 452,3 -- -- 928,8--928,8---- 928,8

Maradvány igénybevétele 452,3 -- -- 928,8--928,8---- 928,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 452,3 -- -- 928,8-------- 928,8

TÁMOGATÁSOK 828,5 646,3 -- 646,3------646,3 646,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 828,5 646,3 -- 646,3------646,3 646,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 828,5 646,3 -- 646,3------646,3 646,3

Központi, irányító szervi támogatás 828,5 646,3 -- 646,3------646,3 646,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 928,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 156,8

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása ( X 1231 )3720

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása ( 13704 Környezetgazdálkodás )3720 3

KIADÁSOK 123,7 116,0 -- 145,4--133,1--116,0 249,1 -- --

1 Működési költségvetés 103,3 104,4 -- 75,4--58,2--104,4 162,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 103,3 104,4 -- 75,4--58,2--104,4 162,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 103,3 104,4 -- 75,4------104,4 162,6

2 Felhalmozási költségvetés 20,4 11,6 -- 70,0--74,9--11,6 86,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,4 11,6 -- 70,0--74,9--11,6 86,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20,4 11,6 -- 70,0------11,6 86,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,7 -- -- 122,6--122,6---- 122,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 78,7 -- -- 122,6--122,6---- 122,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 78,7 -- -- 122,6--122,6---- 122,6

Maradvány igénybevétele 78,7 -- -- 122,6--122,6---- 122,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78,7 -- -- 122,6-------- 122,6

TÁMOGATÁSOK 167,7 116,0 -- 126,5--10,5--116,0 126,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 167,7 116,0 -- 126,5--10,5--116,0 126,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 167,7 116,0 -- 126,5--10,5--116,0 126,5

Központi, irányító szervi támogatás 167,7 116,0 -- 126,5--10,5--116,0 126,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 122,7 -- -- -- -- -- -- -- 103,7

Egyéb feladatok ( X 1231 )3820

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi tagdíjak ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )3820 1

KIADÁSOK 302,0 219,3 -- 317,6--299,4--219,3 518,7 -- --

1 Működési költségvetés 302,0 219,3 -- 317,6--299,4--219,3 518,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,1---- 0,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 302,0 219,3 -- 317,6--299,3--219,3 518,6

Nemzetközi kötelezettségek 302,0 219,3 -- 309,7------219,3 510,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,9-------- 7,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 112,0 -- -- 179,4--179,4---- 179,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 112,0 -- -- 179,4--179,4---- 179,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 112,0 -- -- 179,4--179,4---- 179,4

Maradvány igénybevétele 112,0 -- -- 179,4--179,4---- 179,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 112,0 -- -- 179,4-------- 179,4

TÁMOGATÁSOK 369,4 219,3 -- 339,3--120,0--219,3 339,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 369,4 219,3 -- 339,3--120,0--219,3 339,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 369,4 219,3 -- 339,3--120,0--219,3 339,3

Központi, irányító szervi támogatás 369,4 219,3 -- 339,3--120,0--219,3 339,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 179,4 -- -- -- -- -- -- -- 201,1

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 2

KIADÁSOK 234,4 55,2 -- 111,5--311,1--55,2 366,3 -- --

1 Működési költségvetés 234,4 55,2 -- 111,5--311,1--55,2 366,3

 / 3 Dologi kiadások 10,8 55,2 -- 43,6--101,6--55,2 156,8

Szolgáltatási kiadások 6,2 55,2 -- 32,7------55,2 83,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4,6 -- -- 10,9-------- 73,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 218,0 -- -- 40,7--182,1---- 182,1

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 218,0 -- -- 40,7-------- 182,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,6 -- -- 27,2--27,4---- 27,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,6 -- -- 27,2-------- 27,4

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 405,6 -- -- 227,1--227,1---- 227,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 405,6 -- -- 227,1--227,1---- 227,1

2644



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 405,6 -- -- 227,1--227,1---- 227,1

Maradvány igénybevétele 405,6 -- -- 227,1--227,1---- 227,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 405,6 -- -- 227,1-------- 227,1

TÁMOGATÁSOK 55,8 55,2 -- 139,0--83,8--55,2 139,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 55,8 55,2 -- 139,0--83,8--55,2 139,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 55,8 55,2 -- 139,0--83,8--55,2 139,0

Központi, irányító szervi támogatás 55,8 55,2 -- 139,0--83,8--55,2 139,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 227,1 -- -- -- -- -- -- -- 254,8

Kormányzati szakpolitikai feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 3

KIADÁSOK 916,8 3 400,2 -- 3 994,2--2 186,0--3 400,2 5 586,2 -- --

1 Működési költségvetés 916,8 3 400,2 -- 3 994,2--2 186,0--3 400,2 5 586,2

 / 3 Dologi kiadások 916,4 3 400,2 -- 3 994,2--2 186,0--3 400,2 5 586,2

Szolgáltatási kiadások 139,0 1 439,6 -- 2 056,9------1 439,6 2 893,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 582,6 1 260,0 -- 1 088,1------1 260,0 1 527,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 194,8 700,6 -- 849,2------700,6 1 165,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 800,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 800,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 800,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 42,1 -- -- 2 186,0--2 186,0---- 2 186,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 42,1 -- -- 2 186,0--2 186,0---- 2 186,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 42,1 -- -- 2 186,0--2 186,0---- 2 186,0

Maradvány igénybevétele 42,1 -- -- 2 186,0--2 186,0---- 2 186,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42,1 -- -- 2 186,0-------- 2 186,0

TÁMOGATÁSOK 1 260,7 3 400,2 -- 3 400,2------3 400,2 3 400,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 260,7 3 400,2 -- 3 400,2------3 400,2 3 400,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 260,7 3 400,2 -- 3 400,2------3 400,2 3 400,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 260,7 3 400,2 -- 3 400,2------3 400,2 3 400,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 186,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 592,0

Állami többletfeladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3820 7

KIADÁSOK 2 396,5 -- -- 1 447,2--2 812,4---- 2 812,4 -- --

1 Működési költségvetés 2 372,8 -- -- 1 315,5--1 572,2---- 1 572,2

 / 3 Dologi kiadások 15,7 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 15,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 357,1 -- -- 1 315,5--1 572,2---- 1 572,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 948,2 -- -- 1 212,4-------- 1 217,0
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 408,9 -- -- 103,1-------- 355,2

2 Felhalmozási költségvetés 23,7 -- -- 131,7--1 240,2---- 1 240,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,7 -- -- 131,7--1 240,2---- 1 240,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,9 -- -- 35,4-------- 271,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17,8 -- -- 96,3-------- 969,1

BEVÉTELEK 1 941,1 -- -- 1 649,0--1 649,0---- 1 649,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 941,1 -- -- 1 647,0--1 647,0---- 1 647,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei 1 941,1 -- -- 1 645,9-------- 1 645,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1,1-------- 1,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,0-------- 2,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 111,8 -- -- 175,5--175,5---- 175,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 111,8 -- -- 175,5--175,5---- 175,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 111,8 -- -- 175,5--175,5---- 175,5

Maradvány igénybevétele 111,8 -- -- 175,5--175,5---- 175,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 111,8 -- -- 175,5-------- 175,5

TÁMOGATÁSOK 519,1 -- -- 987,9--987,9---- 987,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 519,1 -- -- 987,9--987,9---- 987,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 519,1 -- -- 987,9--987,9---- 987,9

Központi, irányító szervi támogatás 519,1 -- -- 987,9--987,9---- 987,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 175,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 365,2

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3820 10

KIADÁSOK 360,0 396,0 -- 436,0--40,0--396,0 436,0 -- --

1 Működési költségvetés 352,5 336,6 -- 363,2--26,6--336,6 363,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 352,5 336,6 -- 363,2--26,6--336,6 363,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 352,5 336,6 -- 363,2------336,6 363,2

2 Felhalmozási költségvetés 7,5 59,4 -- 72,8--13,4--59,4 72,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,5 59,4 -- 72,8--13,4--59,4 72,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,5 59,4 -- 72,8------59,4 72,8

BEVÉTELEK 200,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 199,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

199,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --
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8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 40,0-------- 40,0

TÁMOGATÁSOK 200,0 396,0 -- 396,0------396,0 396,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 200,0 396,0 -- 396,0------396,0 396,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 200,0 396,0 -- 396,0------396,0 396,0

Központi, irányító szervi támogatás 200,0 396,0 -- 396,0------396,0 396,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 40,0 -- -- -- -- -- -- -- --

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése ( 13402 Belkereskedelem )3820 12

KIADÁSOK 558,2 440,8 -- 440,8------440,8 440,8 -- --

1 Működési költségvetés 558,2 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 558,2 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 558,2 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 112,9 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 112,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 112,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 112,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 112,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 445,3 440,8 -- 440,8------440,8 440,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 445,3 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 445,3 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

Központi, irányító szervi támogatás 445,3 440,8 -- 440,8------440,8 440,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása ( 13709 Egyéb 
gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3820 14

KIADÁSOK 520,4 330,0 -- 332,4--22,4--330,0 352,4 -- --

1 Működési költségvetés 517,1 330,0 -- 332,1--22,1--330,0 352,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 517,1 330,0 -- 332,1--22,1--330,0 352,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 516,7 330,0 -- 331,8------330,0 351,8

2 Felhalmozási költségvetés 3,3 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,3 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,3 -- -- 0,3-------- 0,3

BEVÉTELEK 2,4 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 160,4 -- -- 2,4--2,4---- 2,4 -- --
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8 Maradvány igénybevétele 160,4 -- -- 2,4--2,4---- 2,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 160,4 -- -- 2,4--2,4---- 2,4

Maradvány igénybevétele 160,4 -- -- 2,4--2,4---- 2,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 160,4 -- -- 2,4-------- 2,4

TÁMOGATÁSOK 360,0 330,0 -- 350,0--20,0--330,0 350,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 360,0 330,0 -- 350,0--20,0--330,0 350,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 360,0 330,0 -- 350,0--20,0--330,0 350,0

Központi, irányító szervi támogatás 360,0 330,0 -- 350,0--20,0--330,0 350,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,4 -- -- -- -- -- -- -- 20,0

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  
szakigazgatás )

3820 15

KIADÁSOK 46,1 61,3 -- 87,3--27,4--61,3 88,7 -- --

1 Működési költségvetés 46,1 61,3 -- 87,3--27,4--61,3 88,7

 / 3 Dologi kiadások -- 2,0 -- -----2,0--2,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 2,0 -- --------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 46,1 59,3 -- 87,3--29,4--59,3 88,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- 1,3-------- 1,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 45,9 59,3 -- 86,0------59,3 87,0

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 0,5--0,5---- 0,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,6 -- -- 28,9--28,9---- 28,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6,6 -- -- 28,9--28,9---- 28,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 6,6 -- -- 28,9--28,9---- 28,9

Maradvány igénybevétele 6,6 -- -- 28,9--28,9---- 28,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6,6 -- -- 28,9-------- 28,9

TÁMOGATÁSOK 68,3 61,3 -- 59,3---2,0--61,3 59,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 68,3 61,3 -- 59,3---2,0--61,3 59,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 68,3 61,3 -- 59,3---2,0--61,3 59,3

Központi, irányító szervi támogatás 68,3 61,3 -- 59,3---2,0--61,3 59,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,0 -- -- -- -- -- -- -- 1,4

Bányabezárás ( 11101 Bányászat )3820 17

KIADÁSOK -- 1 038,5 -- 1 034,9---3,6--1 038,5 1 034,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 017,7 -- 1 014,8---2,9--1 017,7 1 014,8

 / 3 Dologi kiadások -- 3,6 -- -----3,6--3,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 3,6 -- --------3,6 --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 014,1 -- 1 014,8--0,7--1 014,1 1 014,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 014,1 -- 1 014,8------1 014,1 1 014,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 20,8 -- 20,1---0,7--20,8 20,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 20,8 -- 20,1---0,7--20,8 20,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 20,8 -- 20,1------20,8 20,1

TÁMOGATÁSOK -- 1 038,5 -- 1 034,9---3,6--1 038,5 1 034,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 038,5 -- 1 034,9---3,6--1 038,5 1 034,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 038,5 -- 1 034,9---3,6--1 038,5 1 034,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 038,5 -- 1 034,9---3,6--1 038,5 1 034,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3820 19

KIADÁSOK -- -- 2 000,0 --------2 000,0 2 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 7,0 --------7,0 7,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- 7,0 --------7,0 7,0

Szolgáltatási kiadások -- -- 7,0 --------7,0 7,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 993,0 --------1 993,0 1 993,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 993,0 --------1 993,0 1 993,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 1 993,0 --------1 993,0 1 993,0

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 000,0 2 000,0------2 000,0 2 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 2 000,0------2 000,0 2 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 2 000,0------2 000,0 2 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 2 000,0------2 000,0 2 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2 000,0

2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )3820 20

KIADÁSOK -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7 200,3-------- 7 200,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 7 200,3----7 200,3-- 7 200,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

3820 23

KIADÁSOK -- -- -- 2 674,4--2 312,32 000,0-- 4 312,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 674,4--2 312,32 000,0-- 4 312,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 674,4--2 312,32 000,0-- 4 312,3
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 674,4-------- 4 312,3

BEVÉTELEK -- -- -- 2 312,3--2 312,3---- 2 312,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 495,8--1 495,8---- 1 495,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 495,8-------- 1 495,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 816,5--816,5---- 816,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 816,5-------- 816,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 637,9

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése ( X 1231 )3920

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 1

KIADÁSOK 400,0 2 940,0 -- 710,0--2 430,8-2 928,82 940,0 2 442,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 11,2 -- -----11,2--11,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 11,2 -- -----11,2--11,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 11,2 -- --------11,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 400,0 2 928,8 -- 710,0--2 442,0-2 928,82 928,8 2 442,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0 2 928,8 -- 710,0--2 442,0-2 928,82 928,8 2 442,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 2 928,8 -- 710,0------2 928,8 2 442,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 400,0 -- -- 2 442,0--2 442,0---- 2 442,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 2 442,0--2 442,0---- 2 442,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 2 442,0--2 442,0---- 2 442,0

Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 2 442,0--2 442,0---- 2 442,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 400,0 -- -- 2 442,0-------- 2 442,0

TÁMOGATÁSOK 2 442,0 2 940,0 -- -----11,2-2 928,82 940,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 442,0 2 940,0 -- -----11,2-2 928,82 940,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 442,0 2 940,0 -- -----11,2-2 928,82 940,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 2 442,0 2 940,0 -- -----11,2-2 928,82 940,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 442,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 732,0

Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 2

KIADÁSOK 560,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 560,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 560,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 560,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 560,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 560,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

3920 3

KIADÁSOK 560,0 -- -- 5,8--5,8---- 5,8 -- --

1 Működési költségvetés 35,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 35,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 524,6 -- -- 5,8--5,8---- 5,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 524,6 -- -- 5,8--5,8---- 5,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 524,6 -- -- 5,8-------- 5,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 560,0 -- -- 5,8--5,8---- 5,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 5,8--5,8---- 5,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 5,8--5,8---- 5,8

Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 5,8--5,8---- 5,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 560,0 -- -- 5,8-------- 5,8

TÁMOGATÁSOK 5,8 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,8 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,8 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 5,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 4

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 500,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 500,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

2651



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 5

KIADÁSOK -- -- -- ----419,9---- 419,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----419,9---- 419,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----419,9---- 419,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 419,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 419,9 -- -- 419,9--419,9---- 419,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 419,9 -- -- 419,9--419,9---- 419,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 419,9 -- -- 419,9--419,9---- 419,9

Maradvány igénybevétele 419,9 -- -- 419,9--419,9---- 419,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 419,9 -- -- 419,9-------- 419,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 419,9 -- -- -- -- -- -- -- 419,9

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

3920 6

KIADÁSOK 702,1 -- -- 2 602,0--4 648,0---- 4 648,0 -- --

1 Működési költségvetés 15,0 -- -- 39,0--45,0---- 45,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 -- -- 39,0--45,0---- 45,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15,0 -- -- 39,0-------- 45,0

2 Felhalmozási költségvetés 687,1 -- -- 2 563,0--4 603,0---- 4 603,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 687,1 -- -- 2 563,0--4 603,0---- 4 603,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 187,1 -- -- 2 563,0-------- 4 603,0

BEVÉTELEK -- -- -- 2 602,0--2 602,0---- 2 602,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 69,2--69,2---- 69,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 69,2-------- 69,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2 532,8--2 532,8---- 2 532,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2 532,8-------- 2 532,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 500,0 -- -- 296,0--296,0---- 296,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- 296,0--296,0---- 296,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- 296,0--296,0---- 296,0

Maradvány igénybevétele 500,0 -- -- 296,0--296,0---- 296,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 500,0 -- -- 296,0-------- 296,0

TÁMOGATÁSOK 498,1 -- -- 1 750,0--1 750,0---- 1 750,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 498,1 -- -- 1 750,0--1 750,0---- 1 750,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 498,1 -- -- 1 750,0--1 750,0---- 1 750,0

Központi, irányító szervi támogatás 498,1 -- -- 1 750,0--1 750,0---- 1 750,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 296,0 -- -- -- -- -- -- -- 2 046,0

Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 7
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KIADÁSOK 955,9 -- -- 249,1--249,1157,0-- 406,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 39,0--39,0---- 39,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 39,0--39,0---- 39,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 39,0-------- 39,0

2 Felhalmozási költségvetés 955,9 -- -- 210,1--210,1157,0-- 367,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 955,9 -- -- 210,1--210,1157,0-- 367,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 955,9 -- -- 210,1-------- 367,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 457,9 -- -- 249,1--249,1---- 249,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 457,9 -- -- 249,1--249,1---- 249,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 457,9 -- -- 249,1--249,1---- 249,1

Maradvány igénybevétele 457,9 -- -- 249,1--249,1---- 249,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 457,9 -- -- 249,1-------- 249,1

TÁMOGATÁSOK 747,2 -- -- 157,0----157,0-- 157,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 747,2 -- -- 157,0----157,0-- 157,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 747,2 -- -- 157,0----157,0-- 157,0

Központi, irányító szervi támogatás 747,2 -- -- 157,0----157,0-- 157,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 249,2 -- -- -- -- -- -- -- 157,0

Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 8

KIADÁSOK 515,6 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 515,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 515,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 515,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 515,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 515,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 515,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 515,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 515,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 9

KIADÁSOK -- -- -- 360,0--501,3---- 501,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 360,0--501,3---- 501,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 360,0--501,3---- 501,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 360,0-------- 501,3

BEVÉTELEK -- -- -- 141,3--141,3---- 141,3 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 141,3--141,3---- 141,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 141,3-------- 141,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 360,0 -- -- 360,0--360,0---- 360,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 360,0 -- -- 360,0--360,0---- 360,0
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 / 1 Maradvány igénybevétele 360,0 -- -- 360,0--360,0---- 360,0

Maradvány igénybevétele 360,0 -- -- 360,0--360,0---- 360,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 360,0 -- -- 360,0-------- 360,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 360,0 -- -- -- -- -- -- -- 141,3

Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

3920 10

KIADÁSOK 239,1 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 239,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 239,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 239,1 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 239,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 11

KIADÁSOK 32,4 -- -- 527,6--766,7600,0-- 1 366,7 -- --

1 Működési költségvetés 32,4 -- -- 6,0--46,1---- 46,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,4 -- -- 6,0--46,1---- 46,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 32,4 -- -- 6,0-------- 46,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 521,6--720,6600,0-- 1 320,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 521,6--720,6600,0-- 1 320,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 521,6-------- 1 320,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 560,0 -- -- 766,7--766,7---- 766,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 766,7--766,7---- 766,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 766,7--766,7---- 766,7

Maradvány igénybevétele 560,0 -- -- 766,7--766,7---- 766,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 560,0 -- -- 766,7-------- 766,7

TÁMOGATÁSOK 239,1 -- -- 600,0----600,0-- 600,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- 600,0----600,0-- 600,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- 600,0----600,0-- 600,0

Központi, irányító szervi támogatás 239,1 -- -- 600,0----600,0-- 600,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 766,7 -- -- -- -- -- -- -- 839,1

Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 12

KIADÁSOK -- -- -- 506,1--506,1---- 506,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 506,1--506,1---- 506,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 506,1--506,1---- 506,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 506,1-------- 506,1
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 506,1 -- -- 506,1--506,1---- 506,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 506,1 -- -- 506,1--506,1---- 506,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 506,1 -- -- 506,1--506,1---- 506,1

Maradvány igénybevétele 506,1 -- -- 506,1--506,1---- 506,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 506,1 -- -- 506,1-------- 506,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 506,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 13

KIADÁSOK 403,7 -- -- 239,1--564,1250,0-- 814,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 14,5--14,5---- 14,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 14,5--14,5---- 14,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,5-------- 14,5

2 Felhalmozási költségvetés 403,7 -- -- 224,6--549,6250,0-- 799,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 403,7 -- -- 224,6--549,6250,0-- 799,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 403,7 -- -- 224,6-------- 799,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 403,7 -- -- 564,1--564,1---- 564,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 403,7 -- -- 564,1--564,1---- 564,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 403,7 -- -- 564,1--564,1---- 564,1

Maradvány igénybevétele 403,7 -- -- 564,1--564,1---- 564,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 403,7 -- -- 564,1-------- 564,1

TÁMOGATÁSOK 564,1 -- -- 250,0----250,0-- 250,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 564,1 -- -- 250,0----250,0-- 250,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 564,1 -- -- 250,0----250,0-- 250,0

Központi, irányító szervi támogatás 564,1 -- -- 250,0----250,0-- 250,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 564,1 -- -- -- -- -- -- -- 575,0

Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 14

KIADÁSOK 489,3 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 488,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 488,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 488,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 200,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

200,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 110,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 110,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 110,0 -- -- ---------- --
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Maradvány igénybevétele 110,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 110,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 179,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 179,3 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 179,3 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 179,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 15

KIADÁSOK 13,4 -- -- 737,0--1 473,5450,0-- 1 923,5 -- --

1 Működési költségvetés 13,4 -- -- 27,3--27,2---- 27,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,4 -- -- 27,3--27,2---- 27,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,4 -- -- 27,3-------- 27,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 709,7--1 446,3450,0-- 1 896,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 709,7--1 446,3450,0-- 1 896,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 709,7-------- 1 896,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 473,5--1 473,5---- 1 473,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 473,5--1 473,5---- 1 473,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 473,5--1 473,5---- 1 473,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 473,5--1 473,5---- 1 473,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 473,5-------- 1 473,5

TÁMOGATÁSOK 1 486,9 -- -- 450,0----450,0-- 450,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 486,9 -- -- 450,0----450,0-- 450,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 486,9 -- -- 450,0----450,0-- 450,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 486,9 -- -- 450,0----450,0-- 450,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 473,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 186,5

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 16

KIADÁSOK -- 83,2 -- 215,7--517,8244,083,2 845,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 0,3 -- 7,4--8,9--0,3 9,2

 / 3 Dologi kiadások -- 0,3 -- -----0,3--0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- --------0,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7,4--9,2---- 9,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,4-------- 7,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 1,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 82,9 -- 208,3--508,9244,082,9 835,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 82,9 -- 208,3--508,9244,082,9 835,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 82,9 -- 208,3------82,9 693,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 141,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 596,7--596,7---- 596,7 -- --
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8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 596,7--596,7---- 596,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 596,7--596,7---- 596,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 596,7--596,7---- 596,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 596,7-------- 596,7

TÁMOGATÁSOK 596,7 83,2 -- 248,3---78,9244,083,2 248,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 596,7 83,2 -- 248,3---78,9244,083,2 248,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 596,7 83,2 -- 248,3---78,9244,083,2 248,3

Központi, irányító szervi támogatás 596,7 83,2 -- 248,3---78,9244,083,2 248,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 596,7 -- -- -- -- -- -- -- 629,3

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 17

KIADÁSOK 2 514,9 35 888,5 -- 58 152,4--49 829,2-27 533,835 888,5 58 183,9 -- --

1 Működési költségvetés 374,4 259,0 -- 4 136,7--3 947,7-38,5259,0 4 168,2

 / 1 Személyi juttatások -- 24,8 -- -----24,8--24,8 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 24,8 -- --------24,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,7 -- -----6,7--6,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- 227,5 -- -----189,0-38,5227,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 227,5 -- --------227,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 374,4 -- -- 4 136,7--4 168,2---- 4 168,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36,5 -- -- 4 039,6-------- 4 039,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 337,9 -- -- 97,1-------- 128,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 140,5 35 629,5 -- 54 015,7--45 881,5-27 495,335 629,5 54 015,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 140,5 35 629,5 -- 54 015,7--45 881,5-27 495,335 629,5 54 015,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 100,0 35 629,5 -- 54 015,7------35 629,5 54 015,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 40,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19 553,9 -- -- 58 152,4--58 152,4---- 58 152,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 19 553,9 -- -- 58 152,4--58 152,4---- 58 152,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 19 553,9 -- -- 58 152,4--58 152,4---- 58 152,4

Maradvány igénybevétele 19 553,9 -- -- 58 152,4--58 152,4---- 58 152,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19 553,9 -- -- 58 152,4-------- 58 152,4

TÁMOGATÁSOK 41 113,4 35 888,5 -- 31,5---8 323,2-27 533,835 888,5 31,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 41 113,4 35 888,5 -- 31,5---8 323,2-27 533,835 888,5 31,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 41 113,4 35 888,5 -- 31,5---8 323,2-27 533,835 888,5 31,5

Központi, irányító szervi támogatás 41 113,4 35 888,5 -- 31,5---8 323,2-27 533,835 888,5 31,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 58 152,4 -- -- -- -- -- -- -- 31,5

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 19

KIADÁSOK 2 259,6 -- -- 1 496,3--1 496,3---- 1 496,3 -- --

1 Működési költségvetés 52,5 -- -- 88,2--88,2---- 88,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 52,5 -- -- 88,2--88,2---- 88,2
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 52,5 -- -- 88,2-------- 88,2

2 Felhalmozási költségvetés 2 207,1 -- -- 1 408,1--1 408,1---- 1 408,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 207,1 -- -- 1 408,1--1 408,1---- 1 408,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 207,1 -- -- 1 408,1-------- 1 408,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 259,6 -- -- 1 496,3--1 496,3---- 1 496,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 259,6 -- -- 1 496,3--1 496,3---- 1 496,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 259,6 -- -- 1 496,3--1 496,3---- 1 496,3

Maradvány igénybevétele 2 259,6 -- -- 1 496,3--1 496,3---- 1 496,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 259,6 -- -- 1 496,3-------- 1 496,3

TÁMOGATÁSOK 1 496,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 496,3 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 496,3 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 496,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 496,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) ( 08111 
Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

3920 21

KIADÁSOK -- -- -- 7 529,7--8 286,5---- 8 286,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7 529,7--8 286,5---- 8 286,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7 529,7--8 286,5---- 8 286,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7 529,7-------- 8 286,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 329,7 -- -- 8 286,5--8 286,5---- 8 286,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 329,7 -- -- 8 286,5--8 286,5---- 8 286,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 329,7 -- -- 8 286,5--8 286,5---- 8 286,5

Maradvány igénybevétele 3 329,7 -- -- 8 286,5--8 286,5---- 8 286,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 329,7 -- -- 8 286,5-------- 8 286,5

TÁMOGATÁSOK 4 956,8 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 956,8 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 956,8 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 956,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 286,5 -- -- -- -- -- -- -- 756,8

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 22

KIADÁSOK 417,0 4 263,0 -- 753,6--8 554,23 300,04 263,0 16 117,2 -- --

1 Működési költségvetés 220,0 13,1 -- 260,0--471,411,613,1 496,0

 / 3 Dologi kiadások -- 13,1 -- -----24,611,613,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 13,1 -- --------13,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 220,0 -- -- 260,0--496,0---- 496,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 220,0 -- -- 260,0-------- 496,0

2658



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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2 Felhalmozási költségvetés 197,0 4 249,9 -- 493,6--8 082,83 288,44 249,9 15 621,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 197,0 4 249,9 -- 493,6--8 082,83 288,44 249,9 15 621,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 197,0 4 249,9 -- 493,6------4 249,9 15 621,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 500,0 -- -- 8 567,3--8 567,3---- 8 567,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 500,0 -- -- 8 567,3--8 567,3---- 8 567,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 500,0 -- -- 8 567,3--8 567,3---- 8 567,3

Maradvány igénybevétele 4 500,0 -- -- 8 567,3--8 567,3---- 8 567,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 500,0 -- -- 8 567,3-------- 8 567,3

TÁMOGATÁSOK 4 484,2 4 263,0 -- 7 549,9---13,13 300,04 263,0 7 549,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 484,2 4 263,0 -- 7 549,9---13,13 300,04 263,0 7 549,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 484,2 4 263,0 -- 7 549,9---13,13 300,04 263,0 7 549,9

Központi, irányító szervi támogatás 4 484,2 4 263,0 -- 7 549,9---13,13 300,04 263,0 7 549,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 567,2 -- -- -- -- -- -- -- 15 363,6

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 23

KIADÁSOK -- 2 646,0 -- 6 965,0--3 614,43 100,02 646,0 9 360,4 -- --

1 Működési költségvetés -- 22,3 -- -----22,3--22,3 --

 / 3 Dologi kiadások -- 22,3 -- -----22,3--22,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 22,3 -- --------22,3 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 623,7 -- 6 965,0--3 636,73 100,02 623,7 9 360,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 623,7 -- 6 965,0--3 636,73 100,02 623,7 9 360,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 2 623,7 -- 6 965,0------2 623,7 9 060,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 496,3 -- -- 4 236,7--4 236,7---- 4 236,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 496,3 -- -- 4 236,7--4 236,7---- 4 236,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 496,3 -- -- 4 236,7--4 236,7---- 4 236,7

Maradvány igénybevétele 1 496,3 -- -- 4 236,7--4 236,7---- 4 236,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 496,3 -- -- 4 236,7-------- 4 236,7

TÁMOGATÁSOK 2 740,4 2 646,0 -- 5 123,7---622,33 100,02 646,0 5 123,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 740,4 2 646,0 -- 5 123,7---622,33 100,02 646,0 5 123,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 740,4 2 646,0 -- 5 123,7---622,33 100,02 646,0 5 123,7

Központi, irányító szervi támogatás 2 740,4 2 646,0 -- 5 123,7---622,33 100,02 646,0 5 123,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 236,7 -- -- -- -- -- -- -- 2 395,4

Tornaterem-építési program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 24

KIADÁSOK 43,5 2 970,0 -- 4 404,0--6 274,9-1 175,22 970,0 8 069,7 -- --

1 Működési költségvetés 4,9 125,7 -- ----5,0--125,7 130,7

 / 1 Személyi juttatások -- 65,0 -- -----65,0--65,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 65,0 -- --------65,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 17,6 -- -----17,6--17,6 --

2659
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 / 3 Dologi kiadások -- 43,1 -- -----43,1--43,1 --

Készletbeszerzés -- 0,2 -- --------0,2 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,3 -- --------0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 32,2 -- --------32,2 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 10,4 -- --------10,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,9 -- -- ----130,7---- 130,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,9 -- -- ---------- 130,7

2 Felhalmozási költségvetés 38,6 2 844,3 -- 4 404,0--6 269,9-1 175,22 844,3 7 939,0

 / 6 Beruházások -- 2 844,3 -- -----1 669,1-1 175,22 844,3 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 844,3 -- -------1 175,22 844,3 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,6 -- -- 4 404,0--7 939,0---- 7 939,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 38,6 -- -- 4 404,0-------- 7 939,0

BEVÉTELEK 546,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 546,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

546,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 886,0 -- -- 6 274,9--6 274,9---- 6 274,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 886,0 -- -- 6 274,9--6 274,9---- 6 274,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 886,0 -- -- 6 274,9--6 274,9---- 6 274,9

Maradvány igénybevétele 2 886,0 -- -- 6 274,9--6 274,9---- 6 274,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 886,0 -- -- 6 274,9-------- 6 274,9

TÁMOGATÁSOK 2 885,9 2 970,0 -- 1 794,8-----1 175,22 970,0 1 794,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 885,9 2 970,0 -- 1 794,8-----1 175,22 970,0 1 794,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 885,9 2 970,0 -- 1 794,8-----1 175,22 970,0 1 794,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 885,9 2 970,0 -- 1 794,8-----1 175,22 970,0 1 794,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 274,9 -- -- -- -- -- -- -- 3 665,7

Tanuszoda-fejlesztési program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 25

KIADÁSOK 1,0 2 970,0 -- 6 045,7--4 906,21 400,02 970,0 9 276,2 -- --

1 Működési költségvetés 1,0 132,9 -- ----54,5--132,9 187,4

 / 1 Személyi juttatások -- 65,0 -- -----65,0--65,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 65,0 -- --------65,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 17,6 -- -----17,6--17,6 --

 / 3 Dologi kiadások -- 50,3 -- -----50,3--50,3 --

Készletbeszerzés -- 0,4 -- --------0,4 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,4 -- --------0,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 35,4 -- --------35,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 14,1 -- --------14,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 -- -- ----187,4---- 187,4

2660
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,0 -- -- ---------- 187,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 837,1 -- 6 045,7--4 851,71 400,02 837,1 9 088,8

 / 6 Beruházások -- 2 837,1 -- -----2 837,1--2 837,1 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 837,1 -- --------2 837,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6 045,7--7 688,81 400,0-- 9 088,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6 045,7-------- 9 088,8

BEVÉTELEK 270,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 270,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

270,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 888,4 -- -- 6 045,7--6 045,7---- 6 045,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 888,4 -- -- 6 045,7--6 045,7---- 6 045,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 888,4 -- -- 6 045,7--6 045,7---- 6 045,7

Maradvány igénybevétele 2 888,4 -- -- 6 045,7--6 045,7---- 6 045,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 888,4 -- -- 6 045,7-------- 6 045,7

TÁMOGATÁSOK 2 888,3 2 970,0 -- 3 230,5---1 139,51 400,02 970,0 3 230,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 888,3 2 970,0 -- 3 230,5---1 139,51 400,02 970,0 3 230,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 888,3 2 970,0 -- 3 230,5---1 139,51 400,02 970,0 3 230,5

Központi, irányító szervi támogatás 2 888,3 2 970,0 -- 3 230,5---1 139,51 400,02 970,0 3 230,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 045,7 -- -- -- -- -- -- -- 3 230,5

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 26

KIADÁSOK -- -- -- 315,0--2 890,0---- 2 890,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 315,0--315,0---- 315,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 315,0--315,0---- 315,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 315,0-------- 315,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----2 575,0---- 2 575,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----2 575,0---- 2 575,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2 575,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 435,0--2 435,0---- 2 435,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 435,0--2 435,0---- 2 435,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 435,0--2 435,0---- 2 435,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 435,0--2 435,0---- 2 435,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 435,0-------- 2 435,0

TÁMOGATÁSOK 2 435,1 -- -- 455,0--455,0---- 455,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 435,1 -- -- 455,0--455,0---- 455,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 435,1 -- -- 455,0--455,0---- 455,0

Központi, irányító szervi támogatás 2 435,1 -- -- 455,0--455,0---- 455,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 435,1 -- -- -- -- -- -- -- 2 575,0

2661
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A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 27

KIADÁSOK -- -- -- ----3 695,2---- 3 695,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----3 695,2---- 3 695,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----3 695,2---- 3 695,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3 695,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 002,5--2 002,5---- 2 002,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 002,5--2 002,5---- 2 002,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 002,5--2 002,5---- 2 002,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 002,5--2 002,5---- 2 002,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 002,5-------- 2 002,5

TÁMOGATÁSOK 2 002,5 -- -- 1 692,7--1 692,7---- 1 692,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 002,5 -- -- 1 692,7--1 692,7---- 1 692,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 002,5 -- -- 1 692,7--1 692,7---- 1 692,7

Központi, irányító szervi támogatás 2 002,5 -- -- 1 692,7--1 692,7---- 1 692,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 002,5 -- -- -- -- -- -- -- 3 695,2

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 28

KIADÁSOK -- -- -- ----1 664,7---- 1 664,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----22,5---- 22,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----22,5---- 22,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 22,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----1 642,2---- 1 642,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----1 642,2---- 1 642,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 642,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 364,7--1 364,7---- 1 364,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 364,7--1 364,7---- 1 364,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 364,7--1 364,7---- 1 364,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 364,7--1 364,7---- 1 364,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 364,7-------- 1 364,7

TÁMOGATÁSOK 1 364,7 -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 364,7 -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 364,7 -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 364,7 -- -- 300,0--300,0---- 300,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 364,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 664,7

Gödöllői uszoda beruházás ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 29

KIADÁSOK -- -- -- 1 091,2--3 175,2---- 3 175,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 186,4--186,4---- 186,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 186,4--186,4---- 186,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 186,4-------- 186,4

2662
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 904,8--2 988,8---- 2 988,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 904,8--2 988,8---- 2 988,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 904,8-------- 2 988,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 175,2--3 175,2---- 3 175,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 175,2--3 175,2---- 3 175,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 175,2--3 175,2---- 3 175,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 175,2--3 175,2---- 3 175,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 3 175,2-------- 3 175,2

TÁMOGATÁSOK 3 175,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 175,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 175,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 175,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 175,2 -- -- -- -- -- -- -- 2 084,0

Tatabányai multifunkcionális csarnok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 30

KIADÁSOK -- -- 500,0 -------500,0500,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 500,0 -------500,0500,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 500,0 -------500,0500,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 500,0 --------500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- -- 500,0 -------500,0500,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 500,0 -------500,0500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 500,0 -------500,0500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 500,0 -------500,0500,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Veszprémi uszoda beruházás ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 31

KIADÁSOK -- -- -- 24,9--424,9-400,0-- 24,9 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,0-------- 2,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,9--422,9-400,0-- 22,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22,9--422,9-400,0-- 22,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,9-------- 22,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 24,9-------- 24,9

TÁMOGATÁSOK 24,9 -- -- ----400,0-400,0-- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 24,9 -- -- ----400,0-400,0-- --
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24,9 -- -- ----400,0-400,0-- --

Központi, irányító szervi támogatás 24,9 -- -- ----400,0-400,0-- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 24,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 32

KIADÁSOK -- -- -- ----567,3500,0-- 1 067,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----43,7---- 43,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----43,7---- 43,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 43,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----523,6500,0-- 1 023,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----523,6500,0-- 1 023,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 023,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 567,3 -- -- 567,3--567,3---- 567,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 567,3 -- -- 567,3--567,3---- 567,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 567,3 -- -- 567,3--567,3---- 567,3

Maradvány igénybevétele 567,3 -- -- 567,3--567,3---- 567,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 567,3 -- -- 567,3-------- 567,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 567,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 067,3

Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 33

KIADÁSOK 600,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 600,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 600,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 600,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 34

KIADÁSOK 369,8 -- -- ------44,0-- 44,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 369,8 -- -- ------44,0-- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 369,8 -- -- ------44,0-- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 369,8 -- -- ---------- 44,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 369,8 -- -- ---------- -- -- --
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8 Maradvány igénybevétele 369,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 369,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 369,8 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 369,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 44,0

Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 35

KIADÁSOK 400,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 14,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 385,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 385,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 385,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 400,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 400,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 36

KIADÁSOK 180,0 -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 180,0 -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180,0 -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 180,0 -- -- ---------- 40,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 180,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 180,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 180,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 180,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 180,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 40,0
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Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 37

KIADÁSOK 7,7 -- -- ----112,3---- 112,3 -- --

1 Működési költségvetés 7,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----112,3---- 112,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----112,3---- 112,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 112,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,0 -- -- 112,3--112,3---- 112,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 120,0 -- -- 112,3--112,3---- 112,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 120,0 -- -- 112,3--112,3---- 112,3

Maradvány igénybevétele 120,0 -- -- 112,3--112,3---- 112,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 120,0 -- -- 112,3-------- 112,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 112,3 -- -- -- -- -- -- -- 112,3

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 38

KIADÁSOK 323,8 -- -- 542,6--1 646,2---- 1 646,2 -- --

1 Működési költségvetés 51,9 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,9 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,9 -- -- 1,7-------- 1,7

2 Felhalmozási költségvetés 271,9 -- -- 540,9--1 644,5---- 1 644,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 271,9 -- -- 540,9--1 644,5---- 1 644,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 242,0 -- -- 540,9-------- 1 644,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 29,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 830,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 830,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 830,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 506,2--1 506,2---- 1 506,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 506,2--1 506,2---- 1 506,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 506,2--1 506,2---- 1 506,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 506,2--1 506,2---- 1 506,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 506,2-------- 1 506,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 506,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 103,6
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Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 39

KIADÁSOK -- -- -- 76,5--302,0150,0-- 452,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 8,8--17,7---- 17,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 8,8--17,7---- 17,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,8-------- 17,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 67,7--284,3150,0-- 434,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 67,7--284,3150,0-- 434,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 67,7-------- 434,3

BEVÉTELEK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1,0-------- 1,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 149,0--149,0---- 149,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 149,0-------- 149,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 152,0--152,0---- 152,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 152,0--152,0---- 152,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 152,0--152,0---- 152,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 152,0--152,0---- 152,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 152,0-------- 152,0

TÁMOGATÁSOK 152,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 152,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 152,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Központi, irányító szervi támogatás 152,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 152,0 -- -- -- -- -- -- -- 375,5

Kültéri sportparkok fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 40

KIADÁSOK -- -- -- 66,6--1 500,01 000,0-- 2 500,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 66,6--76,6---- 76,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 66,6--76,6---- 76,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 56,6-------- 56,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10,0-------- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----1 423,41 000,0-- 2 423,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----1 423,41 000,0-- 2 423,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2 423,4

BEVÉTELEK 565,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 565,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

565,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0 -- --
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8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

TÁMOGATÁSOK 935,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 935,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 935,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 935,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 500,0 -- -- -- -- -- -- -- 2 433,4

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 41

KIADÁSOK -- -- -- 40 618,7--40 739,34 409,1-- 45 148,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 7 173,4--7 193,22,6-- 7 195,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----2,62,6-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7 173,4--7 195,8---- 7 195,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7 173,4-------- 7 185,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 33 445,3--33 546,14 406,5-- 37 952,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 33 445,3--33 546,14 406,5-- 37 952,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 317,2-------- 4 556,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 33 128,1-------- 33 395,7

BEVÉTELEK -- -- -- 39 570,0--39 570,0---- 39 570,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 39 570,0--39 570,0---- 39 570,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 39 570,0-------- 39 570,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 5 578,4--1 169,34 409,1-- 5 578,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 578,4--1 169,34 409,1-- 5 578,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 578,4--1 169,34 409,1-- 5 578,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 578,4--1 169,34 409,1-- 5 578,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4 529,7

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 42

KIADÁSOK -- -- -- 2 798,0--1 523,02 798,0-- 4 321,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 42,0--42,0---- 42,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 42,0--42,0---- 42,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 42,0-------- 42,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 756,0--1 481,02 798,0-- 4 279,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 756,0--1 481,02 798,0-- 4 279,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 756,0-------- 4 279,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 4 321,0--1 523,02 798,0-- 4 321,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 4 321,0--1 523,02 798,0-- 4 321,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 
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2016. évi 
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 4 321,0--1 523,02 798,0-- 4 321,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 4 321,0--1 523,02 798,0-- 4 321,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 523,0

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 43

KIADÁSOK -- -- -- ----400,0-400,0-- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----400,0-400,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----400,0-400,0-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- ----400,0-400,0-- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- ----400,0-400,0-- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- ----400,0-400,0-- --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- ----400,0-400,0-- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 44

KIADÁSOK -- -- -- 852,3---1 805,96 841,0-- 5 035,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 46,7--156,8---- 156,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 46,7--156,8---- 156,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 54,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 46,7-------- 102,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 805,6---1 962,76 841,0-- 4 878,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 805,6---1 962,76 841,0-- 4 878,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3 503,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 805,6-------- 1 374,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 5 035,1---1 805,96 841,0-- 5 035,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 035,1---1 805,96 841,0-- 5 035,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 035,1---1 805,96 841,0-- 5 035,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 035,1---1 805,96 841,0-- 5 035,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4 182,8

Rákosmenti multifunkcionális csarnok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 47

KIADÁSOK -- -- -- 2 554,6--100,02 500,0-- 2 600,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 24,6--24,6---- 24,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 24,6--24,6---- 24,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 24,6-------- 24,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 530,0--75,42 500,0-- 2 575,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 530,0--75,42 500,0-- 2 575,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 530,0-------- 2 575,4

BEVÉTELEK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 20,4--20,4---- 20,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 20,4-------- 20,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 79,6--79,6---- 79,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 79,6-------- 79,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 500,0----2 500,0-- 2 500,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 500,0----2 500,0-- 2 500,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 500,0----2 500,0-- 2 500,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 500,0----2 500,0-- 2 500,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 45,4

Kőbányai uszoda és sportcsarnok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 48

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 980,0--1 980,0---- 1 980,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 980,0--1 980,0---- 1 980,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 980,0-------- 1 980,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0---1 980,02 000,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0---1 980,02 000,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 49

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3920 51

KIADÁSOK -- -- -- 1 900,0----1 900,0-- 1 900,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 65,8--65,8---- 65,8
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 65,8--65,8---- 65,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 65,8-------- 65,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 834,2---65,81 900,0-- 1 834,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 834,2---65,81 900,0-- 1 834,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 834,2-------- 1 834,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 900,0----1 900,0-- 1 900,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 900,0----1 900,0-- 1 900,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 900,0----1 900,0-- 1 900,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 900,0----1 900,0-- 1 900,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Szegedi Ifjúsági Centrum ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 53

KIADÁSOK -- -- -- 9 700,0----9 700,0-- 9 700,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 180,0--180,0---- 180,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 180,0--180,0---- 180,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 180,0-------- 180,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9 520,0---180,09 700,0-- 9 520,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9 520,0---180,09 700,0-- 9 520,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 9 520,0-------- 9 520,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 9 700,0----9 700,0-- 9 700,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 700,0----9 700,0-- 9 700,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 700,0----9 700,0-- 9 700,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 700,0----9 700,0-- 9 700,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Népliget rekonstrukció ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 57

KIADÁSOK -- -- -- 10 000,0--10 000,0---- 10 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10 000,0--10 000,0---- 10 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10 000,0--10 000,0---- 10 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10 000,0-------- 10 000,0

BEVÉTELEK -- -- -- 10 000,0--10 000,0---- 10 000,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 10 000,0--10 000,0---- 10 000,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 10 000,0-------- 10 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3920 61

KIADÁSOK -- -- -- ------311,0-- 311,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------311,0-- 311,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------311,0-- 311,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 311,0
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(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 311,0----311,0-- 311,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 311,0----311,0-- 311,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 311,0----311,0-- 311,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 311,0----311,0-- 311,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 311,0

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

4020

KIADÁSOK 666,4 2 970,0 -- 2 587,2--5 517,0-2 970,02 970,0 5 517,0 -- --

1 Működési költségvetés 27,5 103,6 -- 19,3--19,3-103,5103,6 19,3

 / 1 Személyi juttatások -- 32,5 -- -----32,5--32,5 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 32,5 -- --------32,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,8 -- -----8,8--8,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 62,3 -- ----41,3-103,562,3 --

Készletbeszerzés -- 0,3 -- --------0,3 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,5 -- --------0,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 45,3 -- --------45,3 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 16,2 -- --------16,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 27,5 -- -- 19,3--19,3---- 19,3

Elvonások és befizetések 27,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 19,3-------- 19,3

2 Felhalmozási költségvetés 638,9 2 866,4 -- 2 567,9--5 497,7-2 866,52 866,4 5 497,7

 / 6 Beruházások -- 2 866,4 -- -------2 866,52 866,4 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 866,4 -- -------2 866,52 866,4 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 638,9 -- -- 2 567,9--5 497,7---- 5 497,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 638,9 -- -- 2 567,9-------- 5 497,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 307,8 -- -- 5 517,0--5 517,0---- 5 517,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 307,8 -- -- 5 517,0--5 517,0---- 5 517,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 307,8 -- -- 5 517,0--5 517,0---- 5 517,0

Maradvány igénybevétele 3 307,8 -- -- 5 517,0--5 517,0---- 5 517,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 307,8 -- -- 5 517,0-------- 5 517,0

TÁMOGATÁSOK 2 875,6 2 970,0 -- -------2 970,02 970,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 875,6 2 970,0 -- -------2 970,02 970,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 875,6 2 970,0 -- -------2 970,02 970,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 2 875,6 2 970,0 -- -------2 970,02 970,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 517,0 -- -- -- -- -- -- -- 2 929,8

Izsáki iskola beruházás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )4120

KIADÁSOK -- -- -- 1 059,1--4 190,7---- 4 190,7 -- --
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 059,1--4 190,7---- 4 190,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 059,1--4 190,7---- 4 190,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 059,1-------- 4 190,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 190,7--4 190,7---- 4 190,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 190,7--4 190,7---- 4 190,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 190,7--4 190,7---- 4 190,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 190,7--4 190,7---- 4 190,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 190,7-------- 4 190,7

TÁMOGATÁSOK 4 190,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 190,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 190,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 190,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 190,7 -- -- -- -- -- -- -- 3 131,6

Dunakeszi iskola beruházás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )4220

KIADÁSOK -- -- -- 1 050,8--4 372,4---- 4 372,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 050,8--4 372,4---- 4 372,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 050,8--4 372,4---- 4 372,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 050,8-------- 4 372,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 372,4--4 372,4---- 4 372,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 372,4--4 372,4---- 4 372,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 372,4--4 372,4---- 4 372,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 372,4--4 372,4---- 4 372,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 372,4-------- 4 372,4

TÁMOGATÁSOK 4 372,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 372,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 372,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 372,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 372,4 -- -- -- -- -- -- -- 3 321,6

A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

4320

KIADÁSOK -- 289,3 -- -----93,3--289,3 196,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 17,8 -- -----17,8--17,8 --

 / 1 Személyi juttatások -- 3,0 -- -----3,0--3,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 3,0 -- --------3,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 0,8 -- -----0,8--0,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 14,0 -- -----14,0--14,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 10,5 -- --------10,5 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3,5 -- --------3,5 --
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előirányzat

2016. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- 271,5 -- -----75,5--271,5 196,0

 / 6 Beruházások -- 271,5 -- -----271,5--271,5 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 271,5 -- --------271,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----196,0---- 196,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 196,0

TÁMOGATÁSOK -- 289,3 -- 196,0---93,3--289,3 196,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 289,3 -- 196,0---93,3--289,3 196,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 289,3 -- 196,0---93,3--289,3 196,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 289,3 -- 196,0---93,3--289,3 196,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 196,0

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

4420

KIADÁSOK -- 387,6 -- -----222,1--387,6 165,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 38,3 -- -----38,3--38,3 --

 / 1 Személyi juttatások -- 8,2 -- -----8,2--8,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 8,2 -- --------8,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 2,2 -- -----2,2--2,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 27,9 -- -----27,9--27,9 --

Készletbeszerzés -- 0,2 -- --------0,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 21,3 -- --------21,3 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 6,4 -- --------6,4 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 349,3 -- -----183,8--349,3 165,5

 / 6 Beruházások -- 349,3 -- -----349,3--349,3 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 349,3 -- --------349,3 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----165,5---- 165,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 165,5

BEVÉTELEK -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 60,0-------- 60,0

TÁMOGATÁSOK -- 387,6 -- 105,5---282,1--387,6 105,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 387,6 -- 105,5---282,1--387,6 105,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 387,6 -- 105,5---282,1--387,6 105,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 387,6 -- 105,5---282,1--387,6 105,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 165,5

Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

4520

KIADÁSOK -- 581,0 -- 877,9---3,11 044,8581,0 1 622,7 -- --

2674



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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2016. évi 

előirányzat
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módosítás

Intézményi 
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módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- 581,0 -- 862,9---26,11 044,8581,0 1 599,7

 / 3 Dologi kiadások -- 2,0 -- -----3,01,02,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 2,0 -- --------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 579,0 -- 862,9---23,11 043,8579,0 1 599,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 579,0 -- 862,9------579,0 1 599,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--23,0---- 23,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--23,0---- 23,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 15,0-------- 23,0

TÁMOGATÁSOK -- 581,0 -- 1 622,7---3,11 044,8581,0 1 622,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 581,0 -- 1 622,7---3,11 044,8581,0 1 622,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 581,0 -- 1 622,7---3,11 044,8581,0 1 622,7

Központi, irányító szervi támogatás -- 581,0 -- 1 622,7---3,11 044,8581,0 1 622,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 744,8

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )4620

KIADÁSOK -- 5 100,0 -- -------5 099,95 100,0 0,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 5 100,0 -- -------5 099,95 100,0 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 100,0 -- -------5 099,95 100,0 0,1

Tartalékok -- 5 100,0 -- --------5 100,0 0,1

TÁMOGATÁSOK -- 5 100,0 -- 0,1-----5 099,95 100,0 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 5 100,0 -- 0,1-----5 099,95 100,0 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 5 100,0 -- 0,1-----5 099,95 100,0 0,1

Központi, irányító szervi támogatás -- 5 100,0 -- 0,1-----5 099,95 100,0 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása ( 08112 Verseny- és élsport )4720

KIADÁSOK -- -- -- 9 516,7---30,49 746,4-- 9 716,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 9 471,6---75,59 746,4-- 9 670,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----29,829,8-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 9 471,6---45,79 716,6-- 9 670,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 199,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 9 471,6-------- 9 471,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,1--45,1---- 45,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,1--45,1---- 45,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 45,1-------- 45,1

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 9 716,0---30,49 746,4-- 9 716,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 716,0---30,49 746,4-- 9 716,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 716,0---30,49 746,4-- 9 716,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 716,0---30,49 746,4-- 9 716,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 199,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )4820

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

4820 1

KIADÁSOK -- -- -- 466,7---367,94 020,6-- 3 652,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 17,0--101,0150,0-- 251,0

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----119,0119,0-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----31,031,0-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 16,0--100,0---- 100,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 12,6-------- 78,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 3,4-------- 21,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,0--151,0---- 151,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,0-------- 151,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 449,7---468,93 870,6-- 3 401,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 449,7---468,93 870,6-- 3 401,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 173,4-------- 896,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 276,3-------- 2 504,9

BEVÉTELEK -- -- -- 61,0--61,0---- 61,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 61,0--61,0---- 61,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 61,0-------- 61,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 3 591,7---428,94 020,6-- 3 591,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 591,7---428,94 020,6-- 3 591,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 591,7---428,94 020,6-- 3 591,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 591,7---428,94 020,6-- 3 591,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3 186,0

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

4820 2

KIADÁSOK -- 4 488,1 -- 8 176,4--2 503,63 064,54 488,1 10 056,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 186,7 -- 183,1---9,99,7186,7 186,5

 / 1 Személyi juttatások -- 134,6 -- -----134,6--134,6 --

Külső személyi juttatások -- 134,6 -- --------134,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 36,4 -- -----36,4--36,4 --

 / 3 Dologi kiadások -- 15,7 -- -----25,49,715,7 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 15,7 -- --------15,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 183,1--186,5---- 186,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,2-------- 35,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 147,9-------- 151,3

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 301,4 -- 7 993,3--2 513,53 054,84 301,4 9 869,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 4 301,4 -- 7 993,3--2 513,53 054,84 301,4 9 869,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 44,8-------- 862,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 4 301,4 -- 7 948,5------4 301,4 9 006,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 829,0--2 829,0---- 2 829,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 829,0--2 829,0---- 2 829,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 829,0--2 829,0---- 2 829,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 829,0--2 829,0---- 2 829,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 829,0-------- 2 829,0

TÁMOGATÁSOK -- 4 488,1 -- 7 227,2---325,43 064,54 488,1 7 227,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 488,1 -- 7 227,2---325,43 064,54 488,1 7 227,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 488,1 -- 7 227,2---325,43 064,54 488,1 7 227,2

Központi, irányító szervi támogatás -- 4 488,1 -- 7 227,2---325,43 064,54 488,1 7 227,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 879,8

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása ( 08111 
Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

4820 3

KIADÁSOK -- 1 888,6 -- 2 076,3--187,7--1 888,6 2 076,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 78,6 -- 1 970,1--1 891,5--78,6 1 970,1

 / 1 Személyi juttatások -- 56,7 -- -----56,7--56,7 --

Külső személyi juttatások -- 56,7 -- --------56,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 15,3 -- -----15,3--15,3 --

 / 3 Dologi kiadások -- 6,6 -- -----6,6--6,6 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 6,6 -- --------6,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 970,1--1 970,1---- 1 970,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 970,1-------- 1 970,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 810,0 -- 106,2---1 703,8--1 810,0 106,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 810,0 -- 106,2---1 703,8--1 810,0 106,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 810,0 -- 106,2------1 810,0 106,2

BEVÉTELEK -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 250,0-------- 250,0

TÁMOGATÁSOK -- 1 888,6 -- 1 826,3---62,3--1 888,6 1 826,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 888,6 -- 1 826,3---62,3--1 888,6 1 826,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 888,6 -- 1 826,3---62,3--1 888,6 1 826,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 888,6 -- 1 826,3---62,3--1 888,6 1 826,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )4920

KIADÁSOK -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 356,8-------- 356,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 356,8---1,2358,0-- 356,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

5020

KIADÁSOK -- -- -- 7 513,5---28,28 078,0-- 8 049,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 111,2--111,2---- 111,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 111,2--111,2---- 111,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 111,2-------- 111,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7 402,3---139,48 078,0-- 7 938,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7 402,3---139,48 078,0-- 7 938,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7 402,3-------- 7 938,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 8 049,8---28,28 078,0-- 8 049,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8 049,8---28,28 078,0-- 8 049,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8 049,8---28,28 078,0-- 8 049,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8 049,8---28,28 078,0-- 8 049,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 536,3

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastruktúrális fejlesztések ( 08115 
Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek )

5120

KIADÁSOK -- -- 6 180,7 6 159,1---21,6--6 180,7 6 159,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 21,6 198,9--177,2--21,6 198,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- 21,6 -----21,6--21,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 198,9--198,8---- 198,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 198,9-------- 198,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 6 159,1 5 960,2---198,8--6 159,1 5 960,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 6 159,1 5 960,2---198,8--6 159,1 5 960,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 6 159,1 5 960,2------6 159,1 5 960,2

TÁMOGATÁSOK -- -- 6 180,7 6 159,1---21,6--6 180,7 6 159,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 180,7 6 159,1---21,6--6 180,7 6 159,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 180,7 6 159,1---21,6--6 180,7 6 159,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 6 180,7 6 159,1---21,6--6 180,7 6 159,1
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2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )5220

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 000,0-------- 2 000,0

BEVÉTELEK -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 401,5--1 401,5---- 1 401,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 401,5-------- 1 401,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 598,5--598,5---- 598,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 598,5-------- 598,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Balatonfüredi parkoló fejlesztés ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

5320

KIADÁSOK -- -- -- 735,5----738,0-- 738,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 3,0--3,02,5-- 5,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----2,52,5-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3,0--5,5---- 5,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0-------- 5,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 732,5---3,0735,5-- 732,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 732,5---3,0735,5-- 732,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 732,5-------- 732,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 738,0----738,0-- 738,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 738,0----738,0-- 738,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 738,0----738,0-- 738,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 738,0----738,0-- 738,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2,5

Vállalkozások folyó támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )21

Egyedi támogatások, ellentételezések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )121

Bányabezárás ( 11101 Bányászat )121 2

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000,0 -- -- ---------- --

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

121 3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 192,6 225,0 -- 149,9------225,0 225,0 -- --

1 Működési költségvetés 192,6 225,0 -- 149,9------225,0 225,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 225,0 -- ---225,0----225,0 --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 225,0 -- --------225,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 192,6 -- -- 149,9225,0------ 225,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 192,6 -- -- 149,9-------- 225,0

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 5

KIADÁSOK 75 854,2 74 137,7 -- 74 137,7------74 137,7 74 137,7 -- --

1 Működési költségvetés 75 854,2 74 137,7 -- 74 137,7------74 137,7 74 137,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 75 854,2 74 137,7 -- 74 137,7------74 137,7 74 137,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 75 854,2 74 137,7 -- 74 137,7------74 137,7 74 137,7

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 6

KIADÁSOK 156 618,0 154 400,0 -- 156 684,0------154 400,0 154 400,0 -- --

1 Működési költségvetés 156 618,0 154 400,0 -- 156 684,0------154 400,0 154 400,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 156 618,0 154 400,0 -- 156 684,0------154 400,0 154 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 156 618,0 154 400,0 -- 156 684,0------154 400,0 154 400,0

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

121 7

KIADÁSOK 33 504,5 41 048,7 -- 65 591,7------41 048,7 41 048,7 -- --

1 Működési költségvetés 33 504,5 41 048,7 -- 65 591,7------41 048,7 41 048,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33 504,5 41 048,7 -- 65 591,7------41 048,7 41 048,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 504,5 41 048,7 -- 65 591,7------41 048,7 41 048,7

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 8

KIADÁSOK 12 071,8 2 263,8 1 736,2 4 000,0------4 000,0 4 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 12 071,8 2 263,8 1 736,2 4 000,0------4 000,0 4 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 071,8 2 263,8 1 736,2 4 000,0------4 000,0 4 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 071,8 2 263,8 1 736,2 4 000,0------4 000,0 4 000,0

Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

121 9

KIADÁSOK 4 527,6 2 263,8 4 362,7 6 626,4------6 626,5 6 626,5 -- --

1 Működési költségvetés 4 527,6 2 263,8 4 362,7 6 626,4------6 626,5 6 626,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 527,6 2 263,8 4 362,7 6 626,4------6 626,5 6 626,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 527,6 2 263,8 4 362,7 6 626,4------6 626,5 6 626,5

Peres ügyek ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )25

KIADÁSOK 1 949,9 1 500,0 -- 36 968,0------1 500,0 1 500,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 949,9 1 500,0 -- 36 968,0------1 500,0 1 500,0

 / 3 Dologi kiadások 1 419,2 150,0 -- 1 932,3------150,0 150,0

2680



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások 1 303,2 150,0 -- 1 186,9------150,0 150,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 116,0 -- -- 745,4-------- --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 530,7 1 350,0 -- 35 035,7------1 350,0 1 350,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 530,7 1 350,0 -- 35 035,7------1 350,0 1 350,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )26

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126

Osztalékbevétel ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126 1

BEVÉTELEK 1 107,5 1 300,0 -- 1 419,1------1 300,0 1 300,0 -- --

4 Működési bevételek 1 107,5 1 300,0 -- 1 419,1------1 300,0 1 300,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 107,5 1 300,0 -- 1 419,1------1 300,0 1 300,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )226

Tőkeemelés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )226 1

KIADÁSOK 4 140,2 -- -- 25 520,2--1 499,224 178,9-- 25 678,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 140,2 -- -- 25 520,2--1 499,224 178,9-- 25 678,1

 / 6 Beruházások 4 140,2 -- -- 25 520,2--1 499,224 178,9-- 25 678,1

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 4 140,2 -- -- 25 520,2-------- 25 678,1

BEVÉTELEK -- -- -- 2,9-------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,9-------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2,9-------- --

Az MFB Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )226 2

KIADÁSOK 300,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0 -- --

1 Működési költségvetés 300,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

326

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

326 1

KIADÁSOK 32,5 300,0 -- 108,4------300,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 32,5 300,0 -- 108,4------300,0 300,0

 / 3 Dologi kiadások 32,5 300,0 -- 108,4------300,0 300,0

Kommunikációs szolgáltatások 0,4 15,3 -- 0,5------15,3 0,7

Szolgáltatási kiadások 27,7 221,6 -- 86,6------221,6 237,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4,4 63,1 -- 21,3------63,1 62,0

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )326 2

KIADÁSOK 900,0 -- 7 000,0 7 000,0------7 000,0 7 000,0 -- --
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2 Felhalmozási költségvetés 900,0 -- 7 000,0 7 000,0------7 000,0 7 000,0

 / 6 Beruházások 900,0 -- 7 000,0 7 000,0------7 000,0 7 000,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 900,0 -- 7 000,0 7 000,0------7 000,0 7 000,0
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/31/02/00 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési 
beruházások (302679)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/31/04/00 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések (363795) Új elem

Indoklás: 1803/2015. (XII. 20.) Korm.határozat egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési 
beruházások forrásszükletének biztosításáról

20/31/06/00 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (297379) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/31/10/00 Vasúthálózat fejlesztése (246078) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/31/15/00 Kiemelt közúti beruházások (351617) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/32/05/00 TEN-T projektek (257201) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/32/29/00 Légiszállítási szolgáltatások (358473) Új elem

Indoklás: 1146/2016. (II. 15,.) Korm. határozat a menetrend szerinti légijáratok 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és koncessziós 
beszerzési eljárás lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi 
kompenzáció forrásának biztosításáról

20/32/30/00 Közúthálózat felújítása (358584) Új elem

Indoklás: 1055/2016. (II.15.) Korm.határozat a "Komplex útfelújítási program" című projekt 
központi költségvetésből történő finanszírozásáról

20/32/31/00 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti 
likviditásának biztosítása és támogatása (358840)

Új elem

Indoklás: 1173/2016. (IV. 8.) Korm.határozat budapesti elővárosi közlekedés átmeneti 
likviditásához szükséges forrás biztosításáról

20/32/32/00 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó 
beruházások (359128)

Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

20/32/34/00 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 
(359140)

Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

20/32/35/00 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési 
beruházások előkészítése (359151)

Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/32/36/00 Budai vasúti közlekedés fejlesztése (359562) Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

20/32/37/00 Kerékpáros létesítmények működtetése és 
fejlesztése (359573)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1725/2016. (XII. 10.) Korm. Határozata az Országvédelmi Alapból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

20/33/09/00 Turisztikai célelőirányzat (347784) Címrendi változás

Indoklás: 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos 
  állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről   

Eredeti szerkezet: 15 25/03/03/00 Turisztikai célelőirányzat

20/33/10/00 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 
(262845)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/33/11/00 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (229166) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/33/12/00 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 
(357362)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/33/21/00 Kulturális célú fejlesztések (345717) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/33/23/00 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 
(355151)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/33/24/00 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása (359551) Új elem

Indoklás: 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat  az Országvédelmi Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról

20/35/03/00 Épületenergetikai és energiahatékonysági 
célelőirányzat (302791)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/35/06/00 Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása (241045)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/35/07/00 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai (300657)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/35/10/00 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
(236355)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/35/11/00 Energiahatékonyság javításának támogatása 
(360317)

Új elem

Indoklás: 1244/2016. (V. 18.) az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról

20/36/02/00 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 
(302813)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/38/07/00 Állami többletfeladatok (280845) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/38/19/00 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai 
Program (359617)

Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

20/38/20/00 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának 
támogatása (359673)

Új elem

Indoklás: 2037/2016. Korm. határozat alapján

20/38/23/00 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 
(361006)

Új elem

Indoklás: 1621/2016. (XI.11.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő ekőirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi 
költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten 
belüli előirányzat-átcsoprtosításról, valamint egyes Korm. határozatok 
módosításáról

20/39/03/00 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344795)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/05/00 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344817)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/06/00 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344828)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/07/00 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344839)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/39/09/00 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344851)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/11/00 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344873)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/12/00 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344884)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/13/00 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344895)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/15/00 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(345028)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/19/00 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (343851) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/21/00 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása 
(Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 
támogatása) (343884)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/26/00 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési 
centrum beruházása (348406)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/27/00 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum 
beruházása (348417)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/28/00 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 
(348428)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/29/00 Gödöllői uszoda beruházás (348439) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/30/00 Tatabányai multifunkcionális csarnok (348440) Új elem

Indoklás: 2016. évi LXXVI. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

20/39/31/00 Veszprémi uszoda beruházás (351051) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/39/32/00 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344917)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/34/00 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(344962)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/36/00 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(345006)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/37/00 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (345017)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/38/00 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések (353817) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/39/00 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
(356151)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/40/00 Kültéri sportparkok fejlesztése (357373) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/39/41/00 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
(358506)

Új elem

Indoklás: 2041/2015.  Korm. határozat az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-
fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további 
intézkedésekről

20/39/42/00 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program (358606) Új elem

Indoklás: 2041/2015. Korm. határozat az egyes állami és önkormányzati sprotinfrastruktúra-
fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosítsával kapcsolatos további 
intézkedéskeről (NGM/7219/2/2016. eng)

20/39/44/00 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának 
támogatása (358539)

Új elem

Indoklás: 1104/2016. (III. 3.) Korm. H. az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló 
kormányzati intézkedésekről

20/39/47/00 Rákosmenti multifunkcionális csarnok (359740) Új elem

Indoklás: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi 

 költségvetési maradványának felhasználásáról
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/39/48/00 Kőbányai uszoda és sportcsarnok (359751) Új elem

Indoklás: 1800/2016.  (XII.20.) Korm. határozat egyes egyedi települési sportcélő 
infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

20/39/49/00 Budafoki Munkás Testedző Egyesület 
sporttelepének fejlesztése (359762)

Új elem

Indoklás: 1800/2016.  (XII.20.) Korm. határozat egyes egyedi települési sportcélő 
infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

20/39/51/00 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális 
kézilabdacsarnok (359784)

Új elem

Indoklás: 1849/2016. (XII.23.) Korm. határozat a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionáális 
kézlabd csarnok beruházá befejezéséhez szüksés állami források biztosításáról

20/39/53/00 Szegedi Ifjúsági Centrum (359939) Új elem

Indoklás: 1800/2016.  (XII.20.) Korm. határozat egyes egyedi települési sportcélő 
infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

20/39/57/00 Népliget rekonstrukció (359984) Új elem

Indoklás: 1801/2016. (XII. 20.) Kor.határozat egyes kiemelt sportcélő fejlesztési beruházások 
forrászükségletének biztosításáról

20/39/61/00 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 
(362095)

Új elem

Indoklás:  1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Modern Városok Programmal kapcsolatos 
előirányzat-átcsoportosításokról

20/41/00/00 Izsáki iskola beruházás (349439) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/42/00/00 Dunakeszi iskola beruházás (349440) Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/47/00/00 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 
(358462)

Új elem

Indoklás: 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest 
Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a 
XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében 
benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről

20/48/01/00 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása (356128)

Új elem

Indoklás: 2015. 12. 31-én a sor maradvánnyal rendelkezett

20/48/02/00 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fejlesztéseinek támogatása (351717)

Címrendi változás

Indoklás: 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
Eredeti szerkezet: 20 20/24/36/01 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 

támogatása
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Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/48/03/00 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény 
fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 
(351728)

Címrendi változás

Indoklás: 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
Eredeti szerkezet: 20 20/24/36/02 Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami 

sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása

20/49/00/00 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 
(358540)

Új elem

Indoklás: 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat atározat a Budapesten és Balatonfüreden 
megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyítvízi Világbajnokság 
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében 
szükséges források rendelkezésre állásáról

20/50/00/00 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 
(358551)

Új elem

Indoklás: 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat egyes városi infrastruktúra-elemek 
megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

20/51/00/00 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál 
megrendezésével összefüggő infrastruktúrális 
fejlesztések (359406)

Új elem

Indoklás: 1145/2016. (III. 24.) Korm. határozat a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olmpiai 
Fesztivál megrendezésével összefüggő infratrukturális fejlesztésekről

20/52/00/00 Budakalász Város Önkormányzat 
iskolaberuházás (360440)

Új elem

Indoklás: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi 

 költségvetési maradványának felhasználásáról
20/53/00/00 Balatonfüredi parkoló fejlesztés (361051) Új elem

Indoklás: 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozat A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és 
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti előirányzat 
átcsoportosításról

26/02/01/00 Tőkeemelés (357195) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1340/2016. (VII. 4.) számú határozatával hozta létre az 
előirányzatot egy év közben felmerült forrásjuttatás biztosítása érdekében.

26/02/02/00 Az MFB Zrt. működésének támogatása (349362) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány az 1425/20116. (VIII. 17.) számú határozatában elrendelt címrendi 
módosításával lekövette az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlójának személyében 
bekövetkezett változás költségvetési elszámolásának módosítását, az előirányzat a 
XI. fejezetből a XVII. fejezetbe került át.

Eredeti szerkezet: 11 35/02/01/02 Az MFB Zrt. működésének támogatása
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26/03/01/00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó 
tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 
(349384)

Címrendi változás

Indoklás: A jogcímcsoportot és annak – címrendi változás keretében – kiadási előirányzatát a 
Kormány az 1425/2016. (VIII. 17.) számú határozatával helyezte át az NFM 
fejezetébe az MFB Zrt.-t érintő kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben.

Eredeti szerkezet: 11 35/02/02/02 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

26/03/02/00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó 
társaságok tőkeemelése (349373)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetési törvény módosításával hozta létre az Országgyűlés az 
előirányzatot.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVII.  fejezet

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 15 5561

közigazgatási államtitkár 71 5486

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

152 11812

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 1 436 615150

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

581 39376

I.  besorolási osztály összesen 6 560 8591 346

II.  besorolási osztály összesen 289 725110

III.  besorolási osztály összesen 23 5749

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

9 144 6111 711

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 169 48619

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

450 27553

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 50 7706

"A", "B" fizetési  osztály összesen 330 802217

"C", "D" fizetési osztály  összesen 992 234389

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 857 927345

kutató, felsőoktatásban oktató 308 98377

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 4 160 4771 106

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

174 99632

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

375 88887

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

58 80720

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 609 692139

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 13 914 7802 956

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

03 083

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 03 536

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0151

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 046

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 956

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

04

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

02

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

042

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

03

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 034
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Cím 
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Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)
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(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVII.  fejezet

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 15 5561

közigazgatási államtitkár 71 5486

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

109 1639

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 1 314 432139

I.  besorolási osztály összesen 3 473 734662

II.  besorolási osztály összesen 124 78646

III.  besorolási osztály összesen 7 7232

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

5 130 164866

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

72 47113

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

162 39333

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 234 86346

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 5 365 027912

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 143

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 289

Üres álláshelyek száma az időszak végén 55

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

912

3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 70 2549

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 3621

"C", "D" fizetési osztály  összesen 65 83814

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 282 95853

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 423 41177

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

49 09619

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

37 71212

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 86 80931

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 510 220108

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

108

4 Országos Atomenergia Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 6001

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 27 9402

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

111 06010

I.  besorolási osztály összesen 824 934137

II.  besorolási osztály összesen 11 9814

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

992 515154

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

8 7703
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XVII.  fejezet

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 8 7703

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 001 285157

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

157

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 164

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

157

5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 5 3981

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

70 19110

I.  besorolási osztály összesen 180 25840

II.  besorolási osztály összesen 24 53811

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

280 38562

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

4 6842

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 4 6842

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 285 06964

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

64

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 65

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

64

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 3891

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 72 3686

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

292 82938

I.  besorolási osztály összesen 1 672 451366

II.  besorolási osztály összesen 107 82440

III.  besorolási osztály összesen 15 8517

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 175 712458

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

58 1447

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

73 79715

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 1212

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 137 06224

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 2 312 775482

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

511

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 546

Üres álláshelyek száma az időszak végén 42

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 17
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XVII.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

482

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

2

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

42

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

3

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 23

8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 13 2001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

181 81013

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 33 6224

"A", "B" fizetési  osztály összesen 13 4492

"C", "D" fizetési osztály  összesen 134 49017

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 470 71467

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 847 285104

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 847 285104

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

104

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 5 1521

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

19 3055

I.  besorolási osztály összesen 123 45244

II.  besorolási osztály összesen 1 4941

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

149 40451

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 149 40451

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

51

11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 44 5363

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

56 5465

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 17 1482

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 3581

"C", "D" fizetési osztály  összesen 131 71122

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 642 81879

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 894 119112

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

14 5507

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

53 98914

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 68 53921

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 962 658133
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XVII.  fejezet

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

277

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 505

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

133

14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 4 5963

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

112 68321

"A", "B" fizetési  osztály összesen 5 8194

"C", "D" fizetési osztály  összesen 64 11322

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 174 88461

kutató, felsőoktatásban oktató 308 98377

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 671 077188

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 671 077188

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

189

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 195

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

188

15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 3261

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

88 00813

I.  besorolási osztály összesen 286 02997

II.  besorolási osztály összesen 19 1028

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

416 431120

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

29 8325

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

36 6136

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 5201

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 68 96512

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 485 396132

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

132

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 132

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

132

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 11

16 Nemzeti Sportközpontok

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 9003

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

99 23614

"A", "B" fizetési  osztály összesen 305 814209

"C", "D" fizetési osztály  összesen 596 082314

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 286 55385
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KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 1 324 585625

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 324 585625

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

610

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 640

Üres álláshelyek száma az időszak végén 47

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 26

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

625
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) számára a 2016-os év 
jelentette a már 2014-ben megkezdett fejlesztés és integráció fontos állomását. A két évvel 
ezelőtti folyamat, amelynek keretén belül a külgazdaság és a kulturális diplomácia is a KKM 
égisze alá került, 2016-ban egy egységes, koherens és jól működő gépezetként funkcionált. E 
siker tette lehetővé a világban és hazánkban bekövetkező – sokszor nem várt – folyamatokra, 
eseményekre a gyors, szakszerű és teljes körű reagálást. Szintén kiemelendő, hogy az 
integráció elérte legnagyobb célját: tovább nőttek a külpiaci sikerek, nőtt a magyar kultúra és 
oktatás iránti igény, nem utolsó sorban pedig sikeresen vette a KKM a nemzetközi téren 
felmerülő akadályokat is. 
 
Kiemelendő a globálisan megjelenő, de Európát fokozottan sújtó migrációs válság. Az 
eddiginél is magasabb színvonalú, és gyorsabb reakció idejű munkát végzett a KKM konzuli 
szolgálata. A kormányzati politikával összhangban tovább erősödött a konzulátusok 
okmányirodai, kormányablak irányába mutató szerepe, másrészt egyre több és komolyabb 
érdekvédelmi feladatot, alkalmanként komoly kihívást jelentő esetet kellett kezelni. A konzuli 
szolgálat mindezeket szakszerűen kezelte, minden esetben gyorsan és hatékonyan eljárt a 
magyar állampolgárok érdekében és védelmében, legyen szó olyan tragikus eseményekről, 
mint a – sajnos már magyar áldozatot is követelő – terrortámadások, illetve olyan sikeres 
nemzetközi rendezvényekről, mint a franciaországi labdarúgó Európa Bajnokság, vagy a riói 
Olimpia. 
 
A KKM felügyeletével és támogatásával a 2016-os évben – a 2015. évi rekordértékekhez 
képest is – tovább nőttek a magyar külgazdaság teljesítményét mérő mutatószámok: export 
értéke 93 milliárd eurót tett ki, ami 2,9%-os, közel 2,6 milliárd eurós növekedés 2015-höz 
képest. Külkereskedelmi többlet 1,3 milliárd euróval, 9,9 milliárd euróra nőtt, ami 15,6%-os 
növekményt jelent az előző évhez viszonyítva. Az egységes külgazdasági irányítási rendszer 
keretében 145 főre nőtt a külgazdaság területén dolgozó külgazdasági attasék (KGA-k) 
létszáma. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. külpiaci irodahálózata is bővült, a 2016-os év 
végén már 48 db kereskedőház működött. A 2016-os évben a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA) támogatásával 71 befektetési projekt esetében született pozitív döntés, amelyek 
eredményeként, várhatóan 2020-ig, 17.647 új munkahely jön létre és 3,2 milliárd eurónyi 
külföldi tőke érkezik az országba. Az előző év adataihoz képest ez 6%-os növekedés a pozitív 
projektek számában, 131%-os növekedés a befektetési volumenben és 36%-os növekedés a 
munkahelyek számát illetően.  
 
A tavalyi év egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a külhoni nemzetrészek megmaradását 
szolgáló gazdaságfejlesztési program indult a Kárpát-medencében, elsőként Vajdaságban és 
Kárpátalján. Ennek köszönhetően a 2016 során kiírt pályázati felhívások keretében a 
Vajdaságban 5,0 milliárd, Kárpátalján pedig 2,0 milliárd forint kisösszegű támogatásban 
részesültek magyar gazdák és vállalkozások. A vajdasági és kárpátaljai stratégia 
végrehajtásának sikere szembetűnő, a beérkezett pályázatok mennyisége és forrásigénye jóval 
felülmúlta a várakozásokat. Ez a kezdeményezés 2017. év során folytatásra kerül a kisösszegű 
pályázatok támogatásával, valamint elkezdődik a nagyobb léptékű, munkahelyteremtő és 
mezőgazdasági termelőket integráló beruházások megvalósítása is. Az európai területi 
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társulásoknak (ETT) pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyar részvételű ETT-k Európában is modellnek számító, stabil háttérrel rendelkező 
szervezetként működjenek, ezáltal a határtérségben elősegítve a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megerősítését, valamint az uniós források bevonását. 
 
Magyarország 2016 novemberében vette át a Duna Régió Stratégia éves elnökségét. A 
Stratégia magyar koordinációjával egyre szorosabb együttműködést megvalósító Duna 
Transznacionális Program első nemzetközi pályázatainak elbírálása szintén 2016 őszén történt 
meg, melynek eredményeként a 14 dunai országban elérhető források közel 20%-a 
Magyarországon hasznosul, ebből a KKM által kezdeményezett, magyar vezetésű projektek 
mintegy 8,2 millió eurós támogatásban részesültek.  
 
Kiemelendő esemény továbbá, hogy a KKM első helyi felelőssége mellett került 
megrendezésre a 2016-os év globális viszonylatában is legfontosabb vízügyi rendezvénye, a 
Budapesti Víz Világtalálkozó 2016. A találkozó kijelölte a következő 15 év globális 
vízpolitikai teendőit, és összekapcsolta az ezek eléréséhez kulcsfontosságú szereplőket, 
valamint fontos megemlíteni, hogy a Világtalálkozó társeseményeként megrendezett 
Fenntartható Vízipari Megoldások Szakkiállításon részt vett magyar vállalatok számára a 
közép- és hosszútávon realizálható vízipari megrendelések összértéke várhatóan meghaladja a 
2013-as 400 millió dollárt.  
 
Jelentős klímadiplomáciai eredmény, hogy Magyarország volt az EU első tagállama, amely a 
Párizsi Klímamegállapodást ratifikálta 2016. május 24-én. Hazánk ellátásbiztonsága, valamint 
a magyar energiadiplomácia szempontjából fontos előrelépésként könyvelhetők el a 2016. 
szeptember 9-én, Budapesten megrendezett miniszteri szintű CESEC (Central and South 
Eastern Europe Gas Connectivity) ülésen aláírt megállapodások, melyek forrás- és útvonal-
diverzifikációt jelentenek majd hazánk számára, hozzáférést a déli-, délkeleti irányból érkező 
vezetékes és LNG (Liquefied natural gas)-forrásokhoz és az Adriai-tengerre tervezett LNG-
terminálhoz egyaránt. 
 
A 2016-os év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott 
gazdasági vegyes bizottságok munkája is.  A bizottságok száma (jelenleg 54 db) a 
közeljövőben várhatóan további 13-mal bővül, amelyek munkája a külgazdasági célokon 
túlmenően kiváló platformot biztosít az országimázs-építéshez, a magyar kultúra 
terjesztéséhez és oktatási kapcsolataink bővítéséhez. 
 
A tavalyi évről elmondható, hogy az országimázs mellett a kulturális és tudománydiplomáciai 
tevékenység mind jogi, mind szervezeti értelemben egyaránt egységessé vált: a külföldi 
magyar intézetek integrálódtak a külképviseleti hálózatba, majd a szakmai felügyeletüket 
ellátó Balassi Intézet is a KKM része lett. 2016-ban bővült a külföldi intézményi jelenlét is 
(Ljubljanai Magyar Intézet), és a külföldi vendégoktatói hálózat irányítása is a KKM-hez 
került. A hungarológiai képzések, a magyarnyelv-oktatás, valamint a magyar irodalom 
külföldi népszerűsítését célzó Publishing Hungary program hatékonyan járultak hozzá a 
Magyarország-kép kedvező formálásához. 2016-ban kezdetét vette a másfél éven át tartó, 
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nagyszabású Lengyelországi Magyar Kulturális Évad programsorozat. A KKM aktívan részt 
vett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával, a Bartók-emlékévvel, 
továbbá a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével 
kapcsolatos külföldi rendezvények megvalósításában. A Keleti és a Déli Nyitás 
célországaiban tovább erősödött a kulturális és tudományos jelenlét.  
 
A Keleti Nyitás stratégiájában meghirdetett célkitűzések érdekében a KKM tovább folytatta 
eddigi, sikeres tevékenységét. Gazdasági területen szintén rekordot döntött hazánk: a Kínába 
irányuló kivitel 25%-kal, 2,2 milliárd euró fölé nőtt (2,246 Mrd EUR), illetve a Nyugat-
Balkán és Törökország viszonylatában keletkezett a magyar külkereskedelmi többlet 22%-a 
(2,176 Mrd EUR). Oroszország felé bővítettük kapcsolatainkat a régiók szintjén is. A 2015-
ben meghirdetett Déli Nyitás stratégia eredményességét tükrözi a kapcsolatrendszer bővülése.   
 
A KKM épít az eddig is jellemzően kedvező Magyarország-képre. Mind a Keleti, mind a Déli 
Nyitás által lefedett térségekben bővítette diplomáciai jelenlétét. A fentieken túlmenően a 
külgazdasági célkitűzések továbbra is meghatározzák az euro-atlanti kapcsolatrendszer 
fenntartását és mélyítését. Az Európai Unión belüli külkereskedelem dinamikusan növekedett, 
illetve itt kell megemlíteni, hogy hazánk kétoldalú alapon és a V4 keretében is nyújtott 
támogatást a nyugat-balkáni migrációs hullám által érintett országoknak. 
 
A nemzetközi politikai folyamatokra adandó válaszok kidolgozásában való közreműködés 
révén a KKM-nek is meg kellett birkóznia a nem hagyományos biztonsági kihívások 
intenzitásának növekedésével: minden korábbinál nagyobb léptékben történtek 
terrortámadások, és a kibertérben is egyre kifinomultabb módszerekkel működtek a terrorista 
és más bűnszervezetek. A migrációs vonatkozású, nemzetközi egyeztetések kiemelt helyet 
foglaltak el a nemzetközi szervezetek napirendjén, amelyek kapcsán elmondható, hogy a 
2016-os év folyamán is sikeresen és következetesen képviseltük nemzeti, és azon belül 
biztonságpolitikai érdekeinket. Az EU-ban számos lépés történt az európai védelem 
újragondolása és fejlesztése érdekében, amely tükrözi a magyar és az európai állampolgárok 
védelmét előtérbe helyező magyar álláspontot. Az EBESZ-ben sikeresen felhívta a figyelmet 
a KKM a számára fontos témák napirenden tartása érdekében: migráció, terrorizmus, 
befagyott konfliktusok (Ukrajna), illetve Törökország stabilitása.  A NATO-ban kiemelendő 
eseménynek számított, hogy a varsói csúcson előremutató döntések születtek.  
 
A KKM a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, illetve a kötelező tagdíjak kifizetésén 
túlmenően, évek óta tesz önkéntes felajánlásokat egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, 
intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek, amelyek az adott szervezet 
tevékenysége melletti elköteleződést fejezik ki. 2016-ban a migrációs válság kapcsán a 
nemzetközi fejlesztési együttműködés területén olyan megoldási javaslatok kerültek 
támogatásra, amelyekkel közép- és hosszútávon élhető körülmények megteremtése 
biztosítható a kibocsátó országokban, és amelyekkel Magyarország a nemzetközi 
közvélemény előtt tudatosan mutathatja meg szolidáris hozzáállását. 
A KKM intézményein belül a 2016. évben is folytatódtak a Központot és külképviseleteket 
érintő fejlesztési és reorganizációs programok, státuszátcsoportosítások és továbbképzések, 

2701



amelyek eredményeképpen munkavállalóink munka- és (a külképviseletek tekintetében) 
életkörülményei jelentősen javultak. 
 
A fejezet 2016. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 
 
Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2016. 
évi kiadásainak fedezetére 156 787,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, 
melyből a költségvetési szervek részére 72 929,4 millió forintot (46,5 %), a fejezeti kezelésű 
előirányzatok részére 33 858,2 millió forintot (21,6 %), a központi kezelésű előirányzatok 
50 000,0 millió forintot (31,9 %) biztosított.   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 174 053,4 156 787,6 169 467,7 234 779,9 234 076,2 134,5 99,7 

ebből:  személyi 
juttatás 

32 170,4 35 615,5 35 777,6 35 290,2 34 340,9 106,7 97,3 

Bevétel 14 747,4 8 225,5 8 225,5 17 634,4 17 630,7 119,6 100,0 

Támogatás 100 033,5 98 562,1 111 242,2 125 144,1 145 179,5 145,1 116,0 

Költségvetési 
maradvány 

26 014,6     20 874,4 20 874,3 80,2 100,0 

Létszám (fő)  2 409 1 363     2 547 105,7 - 

 
A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 
106 787,6 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 8 225,5 millió forintban, a támogatási 
előirányzatot 98 562,1 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 
163 652,9 millió forintra növekedett 2016-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 
56 865,3 millió forintos – a bevétel 9 408,9 millió forint, a támogatás 26 582,0 millió forint - 
növekedést eredményezett.  
 
Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű 
előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerülnek.  
 
A 163 652,9 millió forint kiadási módosított előirányzat 99,6 %-a azaz 162 949,6 millió 
forintra teljesült, mely a 2015. évi kiadásokhoz képest 35,9 %-os  növekedést jelent. A 
személyi juttatások teljesítésének összege 34 340,9 millió forint, mely a kiadások 
teljesítésének 21,0 %-a. 
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A XVIII. KKM fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak.  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 156 787,6 8 225,5 98 562,1 35 615,5    

Módosítások jogcímenként           

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Központi Igazgatás módosításai összesen 

4 949,6 2 417,4 2 532,2 2 141,2 989 

Törvényi módosítás 177,0   177,0 114,8    

Kormányzati hatáskör -155,7   -155,7 -219,2    

Felügyeleti szervi hatáskör 2 512,5 1,6 2 510,9 1 882,9    

Intézményi hatáskör  2 415,8 2 415,8 0,0 362,7    

Külképviseletek Igazgatása módosításai 
összesen 

30 089,6 15 444,5 14 645,1 -248,6 1 287 

Törvényi módosítás 6 735,0   6 735,0 12,0    

Kormányzati hatáskör 3 313,1   3 313,1 -1 630,5    

Felügyeleti szervi hatáskör 6 491,8 1 894,8 4 597,0 1 633,9    

Intézményi hatáskör 13 549,7 13 549,7 0,0 -264,0    

Külügyi és Külgazdasági Intézet 
módosításai összesen 

145,0 111,1 33,9 31,8 21 

Törvényi módosítás     0,0     

Kormányzati hatáskör 2,2   2,2 0,1    

Felügyeleti szervi hatáskör 40,7 9,0 31,7 26,0   

Intézményi hatáskör 102,1 102,1 0,0 5,7    

Balassi Intézet módosításai összesen -2 330,8 732,2 -3 063,0 -2 252,4 143 

Törvényi módosítás 158,1   158,1 35,3    

Kormányzati hatáskör 87,7   87,7 14,2    

Felügyeleti szervi hatáskör -3 648,5 -339,7 -3 308,8 -1 974,2    

Intézményi hatáskör 1 071,9 1 071,9 0,0 -327,7    

Nemzeti Befektetési Ügynökség 764,9 764,9 0,0 2,7 107 

Törvényi módosítás     0,0     

Kormányzati hatáskör     0,0     

Felügyeleti szervi hatáskör 8,4 8,4 0,0     

Intézményi hatáskör 756,5 756,5 0,0 2,7    

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
módosításai összesen: 

23 247,0 10 813,2 12 433,8 0,0 0 

Törvényi módosítás 5 610,0   5 610,0     

Kormány hatáskörében 15 214,9   15 214,9     

Maradvány 10 432,9 10 432,9 0,0     

Egyéb -8 010,8 380,3 -8 391,1     

Központi kezelésű előirányzatok 
módosításai: 

21 127,0 0,0 0,0 0,0  

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése      

Kormány hatáskörében -3 573,0     

Eximbank Zrt. tőkeemelése      
Kormány hatáskörében 24 700,0     

2016. évi módosított előirányzat: 234 779,9 38 508,8 125 144,1 35 290,2 2 547 
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A fejezet szinten a 2016. év során törvényi módosítással 12 680,1 millió forint, a Kormány 
hatáskörben összességében 18 462,2 millió forint támogatás került biztosításra,  melyekből a 
költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseletek Igazgatása cím - részére összesen 
10 317,4 millió forint (33,1 %) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 20 824,9 millió forint 
(66,8 %) került biztosításra.  
 
A fejezet 2016. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 547 fő volt az alábbiak 
alapján: 

- KKM központi igazgatása 989 fő, 
- Külképviseletek igazgatása 1 287 fő,  
- Külügyi és Külgazdaság Intézet 21 fő, 
- Balassi Intézet 143 fő,  
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 107 fő. 

 
A KKM fejezet 2016. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan 
maradványával együtt 20 734,9 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten 
kötelezettségvállalással terhelt annak 88,0 %-a, melyből 5 935,1 millió forint a fejezeti 
kezelésű előirányzati, valamint  12 326,4 millió forint intézményi szinten jelentkezik.  
 
1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása  
 
Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és 
tevékenysége 
 
A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt álló államigazgatási szerv. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök 
és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – 
normatív utasításban adja ki. 
 
A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

 5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 9 661,6 7 925,4 8 102,4 12 875,0 11 730,8 121,4 91,1 

ebből:  személyi juttatás 5 557,7 4 888,7 5 003,5 7 029,9 6 411,5 115,4 91,2 

Bevétel 1 330,1 265,3 265,3 2 282,4 2 282,4 171,6 100,0 

Támogatás 8 075,5 7 660,1 7 837,1 10 192,3 10 192,3 126,2 100,0 

Költségvetési maradvány 656,3 – – 400,3 400,3 61,0 100,0 

Létszám (fő)  825 902 
  

989 
  

 
A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 7 925,4  millió forint eredeti előirányzata az 
előirányzat-módosítások következtében 12 875,0 millió forintra módosult, és 91,1%-ra, 
11 730,8 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 265,3 millió forint 
előirányzata 2 282,4 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 7 660,1 millió 
forint előirányzata 10 192,3 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 2 282,4 millió 
forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült. 
 

         millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 925,4 265,3 7 660,1 4 888,7 902 
Módosítások jogcímenként           

Országgyűlés 177,0 0,0 177,0 114,8 2 
2016. évi központi költségvetésről szóló 
2015. évi C. törvényt módosító 2016. évi 
LXXVI. törvény alapján keretemelés a 
Római, Zágrábi Nagykövetség felújítás, 
migráció - külképviseletek biztonságának 
megerősítése, Kárpátaljai támogatási projekt 
céljára 

177,0 0,0 177,0 114,8 0 

 - Ebből 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat 
a tömeges migrációval és 
terrorfenyegetettséggel összefüggésben 
Magyarország veszélyeztetett külképviseletei 
biztonságának megerősítése, 
infokommunkációs biztonságának fejlesztése, 
valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól 
független műholdas összeköttetés biztosítása 
érdekében szükséges intézkedésekről  

126,0 0,0 126,0 0,0 2 

Kormányzati hatáskör -155,7 0,0 -155,7 -219,2 0 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat, ME-
KKM EUÁK feladatmegosztás megállapodás 
2016. évi rendezése 

-476,0 0,0 -476,0 -345,7   
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1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 
"Budapesti Víz Világtalálkozó 2016" 
kiadásainak fedezete, Országvédelmi Alap 
cím terhére 

331,4 0,0 331,4 137,3   

1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 
finanszírozása, Országvédelmi Alap cím 
terhére 

3,1 0,0 3,1 0,4   

1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozat EMMI 
részére átcsoportosítás Egészségügyi 
Világszervezet főigazgatói poszt pályázati 
költsége 

-17,8 0,0 -17,8 -14,0   

1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
bérkompenzáció, gyermekgondozási díjban 
részesülők kompenzáció 

1,2 0,0 1,2 0,9   

1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat  
bérkompenzáció, gyermekgondozási díjban 
részesülők kompenzációja 

-1,2 0,0 -1,2 -0,9   

8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium 
évek program (PÉP) elszámolás 
NGM/14643-17/2016. (I. n. év) 

0,9 0,0 0,9 0,7   

8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium 
évek program (PÉP) elszámolás 
NGM/24685-16/2016. (II. n. év) 

0,9 0,0 0,9 0,7   

8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium 
évek program (PÉP) elszámolás 
NGM/33792-15/2016. (III. n. év) 

0,9 0,0 0,9 0,7   

8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium 
évek program (PÉP) elszámolás 
NGM/39975-11/2016. (IV. n. év) 

0,9 0,0 0,9 0,7   

Felügyeleti szervi hatáskör 2 512,5 1,6 2 510,9 1 882,9 155 
NGM/16625/2/2016 engedély alapján 
Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére átcsoportosítás 

1 500,0 0,0 1 500,0 902,0   

1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. alapján átvett 
intézmény, Balassi Intézet szabad 
előirányzat-keretének rendezése (368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (6) bek. 
szerint) 

701,2 0,0 701,2 399,7 143 

KKM-NGM-KEF megállapodás 
KKM/23259/2016 sz., KEF részére 
forrásátadás 2016. évi szerkezeti változás 

-46,2 -6,2 -40,0 -4,2   

KKM-EMMI megállapodás egykori MÖB, 
államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos 2016. 
évi feladatok ellátására 

-276,4 0,0 -276,4 -32,9   

NVI-KKM megállapodás a 2016. október 2-
ai országos népszavazással összefüggő 
feladatokra 

114,7 0,0 114,7 15,4   

NVI által átadott támogatással elszámolás -33,8 0,0 -33,8 0,0   

KKM-BM megállapodás alapján 
átcsoportosítás, NISZ szolgáltatások 

-157,7 0,0 -157,7 0,0   
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igénybevételére 

KKM-BM-KEK KH megállapodás KÉR 
rendszer működtetésére forrásátadás 

-8,7 0,0 -8,7 -6,8 -3 

Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás 
(KM_PÜ/47/1) Kormányfői protokoll 
feladatok megosztására 

20,0 0,0 20,0 14,0   

Balassi Intézet-KKM megállapodás külföldi 
magyar intézetek szakmai feladatellátására 

75,3 0,0 75,3 59,2 15 

Külképviseletek Igazgatása cím részére 
előirányzat átadás (Balassi Intézet integráció) 

-43,1 0,0 -43,1 0,0   

Külképviseletek Igazgatása címről 
átcsoportosítás (felkészülők illetménye, 
ideiglenes külföldi kiküldetések forráshiánya, 
Bánffy Miklós szakkönyvtár 
finanszírozására) 

364,0 0,0 364,0 276,7   

Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) 
részére előirányzat átadás, a megszűnő KKI 
december havi illetményének fedezetére 

-20,0 0,0 -20,0 -15,7   

KKI-KKM megállapodás (KKM/4909-
2/2016.)  2 üres álláshelyhez kapcsolódó 
illetmény átadása 

7,3 0,0 7,3 5,7   

Fejezeti kezelésű előirányzatokról 
átcsoportosítás 
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása, Határmenti 
gazdaságfejlesztési programok, Kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési stratégia, Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram 
működtetése fejezeti kezelésű előirányzat 
sorokról 

308,1 0,0 308,1 269,8   

Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti 
jóváhagyással 

7,8 7,8 0,0 0,0   

Intézményi hatáskör  2 415,8 2 415,8 0,0 362,7 -70 
Balassi Intézet jogutódlás keretében átfordult, 
beérkezett bevételek előirányzatosítása 

1 325,2 1 325,2 0,0 420,0   

Balassi Intézet kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány előirányzatosítása 

83,7 83,7       

EU Tanácsi Utak térítésének 
előirányzatosítása 

65,2 65,2 0,0 0,0   

MEKH-KKM megállapodás alapján a 
Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 catering 
kiadásainak biztosítása 

15,0 15,0 0,0 11,8   

Twinning projektek előirányzat rendezése 239,9 239,9 0,0 124,8   
VOP_1.1.1 projekt előirányzatosítása 17,9 17,9 0,0 9,5   
KÖFOP (KÖFOP_214, KÖFOP_333) 
projektek előirányzat rendezése 

264,9 264,9 0,0 127,7   

DRS-TA-PA2, DRS-TA-PA4, DRS-TA-PA5 
projektekkel kapcsolatos előirányzat 
rendezések 

28,2 28,2 0,0 20,0   
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Egyéb projekt elszámolásokhoz kapcsolódó 
rendezések (PA2 2015/6, PA4 2015/6, PA5 
2015/6, EKOP_2A2 projektek) 

10,7 10,7 0,0 0,6   

56-os emlékév térítésének előirányzatosítása 11,2 11,2 0,0 8,8   
KKI jogutódlás keretében -378/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 39. §-a alapján- átfordult 
záró pénzkészlet előirányzatosítása 

31,7 31,7 0,0 0,0   

Költségvetési bevételek elmaradásának 
előirányzatosítása (Áht. 30. §) 

-78,1 -78,1 0,0 -42,4   

Maradvány előirányzatosítása 400,3 400,3 0,0 51,9   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -370,0   
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
keretében létszámcsökkentés 

0,0 0,0 0,0 0,0 
-36 

34 fő foglalkoztatotti létszám átadása az 
Oktatási és Rekreációs Kft. részére, az 
előirányzatok 2017. évben kerültek 
rendezésre  

0,0 0,0 0,0 0,0 

-34 

2016. évi módosított előirányzat 12 875,0 2 682,7 10 192,3 7 029,9 989 

 
Országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése a Központi 
Igazgatás cím kiadási és támogatási előirányzatát 177,0 millió forinttal emelte meg az 
alábbiak szerint:  

− 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a Római és Vatikáni nagykövetség 
ingatlanjain végzett felújítási munkálatokra 5,5 millió forint, 

− 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a Zágrábi Nagykövetség rezidencia 
épületének nagykarbantartási, felújítási munkálataira 5,5 millió forint,  

− a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a 1115/2016. (III. 9.) 
Korm. határozat alapján 126,0 millió forint, 

− a Kárpátaljai támogatási projekt finanszírozására 40,0 millió forint. 
 

A Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások következtében a cím 
eredeti költségvetési előirányzata 155,7 millió forinttal csökkent. A személyi juttatások és 
járulékai előirányzat 219,2 millió forint összeggel csökkent, a dologi kiadások előirányzata 
134,8 millió forint, valamint a beruházások előirányzata 16,4 millió forint összeggel 
növekedett. 
 
Az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján – az Országvédelmi Alap cím terhére - 
biztosított 331,4 millió forint a "Budapesti Víz Világtalálkozó 2016" program kiadásainak 
fedezetéül szolgált, az 1225/2016. (V. 2.)  Korm. határozat a Lengyelországi Magyar 
Kulturális Évad kiadásait finanszírozta 3,1 millió forint értékben. Bérkompenzációra, 
valamint prémium évek programra összességében a Kormány 3,5 millió forintot biztosított. 
Kormányzati hatáskörben a Miniszterelnökség javára 476,0 millió forint került 
átcsoportosításra a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (2016. január 1-jei 
határidővel) az Európai Unió melletti Állandó Képviselethez kapcsolódó feladatmegosztás 
2016. évi forrásrendezése érdekében. Az EMMI fejezet javára az Egészségügyi 
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Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló pályázattal kapcsolatos költségek 
fedezetére az 1661/2016. (XI.18.) Korm. határozat alapján 17,8 millió került 
átcsoportosításra. 
 
Felügyeleti szervi hatáskörben 2 512,5 millió forint kiadási, 2 510,9 millió forint 
támogatási, 1,6 millió forint bevételi előirányzat-emelés történt. 
 
A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások közül a jelentősebb 
összegűek az alábbiak voltak. 
 
Felügyeleti szervi hatáskörben a támogatási előirányzatot nagyobb mértékben a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzati sorról 
átcsoportosított 1 500,0 millió forint emelte meg, továbbá a Balassi Intézet integrációjához 
kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások (701,2 millió forint). 
 
A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában döntött a Balassi Intézet 
Külgazdasági és Külügyminisztériumba való beolvadással történő 2016. 08. 31-ei 
megszüntetéséről. A jogutódlás keretében a Balassi Intézet szabad előirányzat keretének az 
Ávr. 14. § (6) bekezdése szerinti rendezésével összefüggő előirányzat átcsoportosítás a KKM 
Központi Igazgatás cím kiadási és támogatási előirányzatát 701,2 millió forinttal emelte meg, 
amelyből 624,5 millió forint a működési előirányzatot, 76,7 millió forint felhalmozási 
előirányzatot érintette. 
 
Az EMMI fejezet javára 276,4 millió forint került átcsoportosításra az egykori MÖB, azaz az 
államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos 2016. évi feladatok ellátására. A Nemzeti Választási 
Irodával történő megállapodás alapján 114,7 millió forint került átcsoportosításra a KKM 
Központi Igazgatás cím javára a 2016. október 2-ai országos népszavazással kapcsolatos 
feladatok ellátására, amelyből a tárgyévi elszámolás keretében 33,8 millió forint 
visszarendezésre került. A BM-mel történő megállapodás alapján a KEK KH javára 8,7 millió 
forint került átcsoportosításra a kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésére. 
 
Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 2 415,8 
millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 400,3 millió forint a 2015. évi maradvány 
előirányzatosítása. Intézményi hatáskörben kerültek előirányzatosításra továbbá többek között 
a Balassi Intézetből származó, jogutódlás keretében átvett bevételek 1 325,2 millió forint 
összegben, valamint a Balassi Intézet 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa 83,7 millió forint összegben.  
 
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. §-a értelmében a Külügyi és Külgazdasági Intézet 
2016. 12. 31. napjával, az Áht. 11. § (5) bekezdése alapján jogutód nélkül megszűnt, feladatait 
2017. január 1-jével a tárca – a Demokrácia Központ Közalapítvány közreműködésével – látja 
el. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. B) pontja alapján 2016. 12. 31-én, pénzforgalom 
nélküli támogatásként elszámolt 31,7 millió forint KKI korrigált záró pénzkészletének 
előirányzatosítása intézményi hatáskörben történt meg. 
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A személyi juttatások 4 888,7 millió forint eredeti előirányzata az év során 7 029,9 millió 
forintra módosult, és 6 411,5 millió forintra teljesült. A személyi juttatásokon belül a 
foglalkoztatottakat érintő személyi juttatások 5 858,4 millió forintra, a külső személyi 
juttatások 553,1 millió forintra teljesültek.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok  eredeti előirányzata 1 354,1 millió forint, a módosított 
előirányzata 1 864,7 millió forint volt, amely 1 802,7 millió forintra teljesült. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1 419,9 millió forint, módosított előirányzata 2 925,5 
millió forint volt, ebből 2 616,1 millió forint teljesült. 
 
A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra: 
 

− Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2016-os évben készlet és 
kommunikáció szolgáltatási kiadások fedezetét kellett biztosítani, készlet beszerzésre 
58,7 millió forint, kommunikációs szolgáltatások kiadásaira 244,4 millió forint 
összegben. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 6,2 millió forinttal 
növekedtek, míg a kommunikációs szolgáltatások kiadásai 117,7 millió forinttal 
csökkentek. A készletbeszerzés növekedése a Balassi Intézet KKM-be olvadása miatt 
megemelkedett könyv- és laprendelésekkel magyarázható.  

 
A kommunikációs szolgáltatások csökkenésének oka egyrészt, hogy 2016-ban több 
szállítói partner teljesített egyszeri egyedi informatikai szolgáltatást; Tamber Bt. 6,7 
millió forint hálózatszerelés, Új Algoritmus Kft. 6,0 millió forint digitalizált szerződés 
nyilvántartás, Bravonet Kft. 28,1 millió forint, KKM budapesti telephelyein működő 
távközlési rendszerek, HiPath 4000 telefonközpontok karbantartása, rendelkezésre állás, 
mérnöki ügyelet ellátása munkaidőben. 

 
A csökkenés oka másrészt az Eurotel-21 Kft. általános informatikai tanácsadási 
feladatainak megszűnése 66,2 millió forint értékben, illetve a Griffsoft Informatikai Zrt-
től kevesebb informatikai fejlesztés került megrendelésre. 

 
− A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2016-ban 898,7 millió forintot költött, ez 

222,4 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A közüzemi díjak 12,0 millió 
forinttal, a Balassi Intézet épületeinek kiadási tételei, a karbantartási költségek 35,6 
millió forinttal növekedtek, melyek a  Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK), és 
Balassi Intézet tételei.  A bérleti és lízing díjak kiadásainak összege 152,4 millió forint, 
amely az előző év adataihoz viszonyítva 84,1 millió forint csökkenést mutat. Ez abból 
adódik, hogy a Horváth utcai székház 2016. évi bérleti díjai 2015-ben kerültek 
kifizetésre a szerződés alapján. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások értéke 
2016-ban 122,4 millió forint, ez 55,9 millió forint csökkenést mutat az előző évhez 
viszonyítva. 
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Az egyéb szolgáltatási kiadások összegének növekedése az előző évhez képest 314,1 
millió forint volt.  Ebből 266,0 millió forint a Balassi Intézet KKM-be olvadása miatt 
megemelkedett kulturális kiadásokkal magyarázható (Stipendium, Hungarológia, 
Magyarság, Műfordító). A KKM Oktatási és Rekreációs Kft-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés keretében ellátás miatti költségnövekedés 88,0 millió forint volt.  

 
− Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások soron kerültek elszámolásra a külföldi 

kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei. A kiküldetés, reklám 
kiadások kifizetett összege 2016-ban 1 059,6 millió forintot tett ki, melynek aránya a 
dologi kiadásokon belül 40,5 %.  A kiküldetés kiadásai 1 020,2 millió forint volt 
(utazások, konferenciák, bizottsági ülések, tárgyalások), ez 264,2 millió forint 
növekedést jelent az előző évhez képest. A reklám- és propaganda  kiadásokra 39,4 
millió forintot költött a minisztérium 2016-ban, ez 21,5 millió forint növekedést mutat. 
 

− Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése 2016-ban 354,7 millió forint, 
a 2015 -ös évben 376,9 millió forint volt. Ebből működési célú általános forgalmi adó 
311,3 millió forint, valamint ebből fizetendő általános forgalmi adó, év végi 
árfolyamveszteség 4,7 millió forint. Egyéb dologi kiadások (konferencia részvételi díjak, 
tanfolyami díjak, késedelmi kamat, önrevíziós pótlék, perköltség, közbeszerzési díj, 
parkolási díj) összege 2016-ban 38,6 millió forint. Aránya a dologi kiadásokon belül 1,5 
%.  

 
A beruházások eredeti előirányzata 151,4 millió forint, módosított előirányzata 188,8 millió 
forint volt, ebből 118,9 millió forint teljesült. 
 
Az immateriális javak beszerzése 50,2 millió forintban teljesült, ami a 2015-ös évhez 
viszonyítva csaknem 25,0 millió forintos növekedést mutat, melyet a tanulmányok, pályázati 
dokumentációk számának emelkedése okozott. 
 

− Az alternatív gázszállítási útvonalak, valamint a megújuló hő felhasználásának 
vizsgálatáról készült tanulmányok 7,6 millió forint,  

− a Budapest Water Summit 2016 arculati kézikönyv 6,3 millió forint,  

− a KÖFOP pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok 15,0 millió forint, 
− projekt műszaki leírás dokumentáció 7,4 millió forint,  

− pályázati dokumentáció 1,0 millió forint,  
− a II. Budapesti Víz Világtalálkozó tevékenységi keretén belül a 

budapestwatersummit.hu honlap kialakítás 6,3 millió forint,  

− a SmartEvents applikáció és animációs show felhasználási jogának kifizetése 5,3 
millió forint.  

− EYD (European Year for Development) szemléletformáló videofilm 0,4 millió forint, 

− KÉR KRX nyugtafejlesztési szoftver licensz beszerzése 0,9 millió forint. 
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Ingatlanok beszerzése, létesítése 9,0 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös évhez 
viszonyítva 4,9 millió forint csökkenést mutat. Megvalósult beruházás a BEIK épületén 
végzett beruházás 6,6 millió forint, valamint egy különálló szabadtéri pavilon építése 2,4 
millió forint értékben. 
 
Informatikai eszközök beszerzése 16,3 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös 
évhez viszonyítva 58,3 millió forint csökkenést mutat. Ezen belül LED EURO monitorok 
beszerzése (60 db), valamint 1 db Acer notebook 1,6 millió forint értékben, mobiltelefonok 
beszerzése 10,9 millió forint értékben, HP Probook notebook (10db) 1,9 millió forint 
értékben, valamint 1 db Apple MacBook tartozékokkal együtt 1,0 millió forint értékben 
történt. Kisebb informatikai eszközök beszerzése 0,9 millió forint értékben (modem, kamera, 
fényképezőgép) valósult meg. 
 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 18,2 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös 
évhez viszonyítva 10,5 millió forint növekedést mutat. Nikon fényképezőgép került 
beszerzésre tartozékaival együtt 2,5 millió forint, Dual klímaberendezés 0,7 millió forint, 
ügyfélhívó rendszer a Bem rakpart épületébe 0,5 millió forint, ablakátbeszélő rendszerek 0,7 
millió forint, konyhabútorok, nagyobb konyhai háztartási gépek a BEIK épületébe 4,5 millió 
forint értékekben. A somlói úti épületbe beszerzésre került kamerás megfigyelő és beléptető 
rendszer 7,9 millió forint összegben. 1,4 millió forint értékben egyéb gépek, berendezések, 
valamint nemzeti zászlók kerültek beszerzésre protokolláris eseményekkel kapcsolatosan. 
 
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a 2016-os évben 25,2 millió 
forint volt. 
 
A közhatalmi bevételek soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről 
szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, 
összesen 99,7 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 2,9 millió 
forinttal emelkedett. 
 
A szolgáltatások ellenértéke 14,9 millió forint, ebből ingatlan bérleti díja 0,1 millió forint, a 
dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 1,6 millió forint, idegennyelvi-képzés 
költségtérítés, nyelvvizsga költségének megtérítése 1,2 millió forint, közigazgatási alap- és 
szakvizsga pótvizsga díja 0,1 millió forint, foglalkoztatottak cafetéria tartozásának 
megtérítése 0,5 millió forint, a Balassi Intézettől átvett követelésállományból befolyt bevétel – 
hallgatók nyelvi és egyéb tantárgy képzési díja, bevétele  – 11,4 millió forint.  
 
A közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,7 millió forint, mely a Balassi Intézet által 
kiszámlázott és a Matthias Corvinus Tihanyi Alapítvány által utólag megtérített 
továbbszámlázott közüzemi díjakból adódik. 
 
A kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel 0,7 millió forint, amely a 
közvetített szolgáltatásoknál szereplő tétel általános forgalmi adója. 
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Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 millió forint árfolyamnyereség, az év végi 
árfolyamértékelés szerint. 
 
Az egyéb működési bevételek összege 14,0 millió forint, ebből deviza költségek utólagos 
megtérítéseiből 6,7 millió forint, perköltség 0,8 millió forint, késedelmi kamat, kötbér, 
bánatpénz jogcímen beérkező bevétel 0,2 millió forint, kifizetőhelyi költségtérítés 2,4 millió 
forint, különféle egyéb bevételek térítéséből (repülőjegy visszatérítés, SZÉP kártya fel nem 
használt összegének visszautalása, Klebelsberg Kuno ösztöndíj tartozás utólagos megtérítése) 
3,9 millió forint.  
 
A működési bevételek összege 32,7 millió forint volt, 2015-ben 29,9 millió forint, ami 9,4%-
os növekedést mutat, melynek oka a 2016.09.01. napjától jogutódlással beolvadt Balassi 
Intézet követelésállományának megtérítése.  
 
Működési célú átvett pénzeszközök soron elsősorban a Twinning projektek kiadásainak 
fedezete, valamint egyéb uniós projektek kerültek elszámolásra. 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium által dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott 
lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részletei 20,3 millió forint értékben 
teljesültek 2016-ban. 
 
Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása: 
 
Követelések:         84,0 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések:      5,7 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:    0,8 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett  
pénzeszközre:            4,9 millió forint 
Költségvetési évet követően esedékes követelések:    78,3 millió forint 
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre:    1,0 millió forint 
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 
célú átvett pénzeszközre:        77,3 millió forint 
 
A költségvetési évben esedékes működési célú követelés összege 5,7 millió forint, mely 0,7 
millió forinttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A mérlegben kimutatott 0,8 millió forint 
szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó követelésekből, egyéb 
szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek követeléseinek összegéből 
adódik. 
 
Ebből: 

− Szolgáltatások nyújtásából származó követelés mérlegértéke 0,8 millió forint. Itt került 
nyilvántartásra a dolgozók mobiltelefon túlbeszélgetéseiből eredő követelések 
összege, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgák pótvizsga díjainak összege. 
Ezen követelések értékvesztéssel elszámolt mérlegértéke 0,7 millió forint. 
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− Az egyéb különféle működési bevételekből eredő követelések összege 2,8 millió 
forint. Ezen követelések mérlegértékének meghatározásához a követelések teljes 
összegével megegyező összegű értékvesztés lett elszámolva. 

− Az egyéb működési bevételekből eredő követelések peres eljárások kártérítési 
bevételei között 0,1 millió forint mérlegérték lett kimutatva, ami perköltség meg nem 
fizetéséből származik. 

 
A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések 
behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli 
Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek 
összegéről. Az intézkedés eredményeként 0,7 millió forint értékben teljesültek követelések 
2017 első negyedévében. 
 
A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti 
értéke 4,9 millió forint.  
 
Követelések egyedi gyűjt ő kód szerinti kimutatása:   84,0 millió forint 
B40299011 Alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéséből  

származó követelés:        0,4 millió forint 
B41102039 Egyéb visszatérítések:       1,0 millió forint 
B40299012 Alkalmazottak egyéb térítéséből származó követelés:   0,3 millió forint 
B41101021 Peres eljárások kártérítési bevételeiből eredő követelés:   0,2 millió forint 
B7404  Háztartásoktól felhalm. célú visszatérítendő tám. összege:  82,1 millió forint 
 
Korosítás éven belüli működési követelésekre vonatkozóan: 
 
A követelések 0 millió forint nagyságban 90 napon belüli követelésnek, 0,8 millió forint 
nagyságban 90 napon túli követelésnek minősülnek.  
 
A cím költségvetési évet követően esedékes működési célú követeléseinek összege 1,0 millió 
forint, amely alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéseiből adódik.  
 
A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és 
lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 
77,2 millió forint. 
 
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:   82,1 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett  
pénzeszközre:           4,9 millió forint 
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási 
célú átvett pénzeszközre:       77,2 millió forint 
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Bevételi lemaradás és bevételi túlteljesítés 
 
A cím 2 282,4 millió forint módosított bevételi előirányzata 100%-ra teljesült.  
KKM Központi Igazgatása egyéb közhatalmi bevétele (B36) a tervezett összegen felül 
teljesült. Az 1,9 millió forint többletbevétel az igazgatási szolgáltatási díj bevételekből 
származik. A KKM Központi Igazgatása működési bevételei (B4) esetében a bevételi 
lemaradás 1,9 millió forint.  
 
A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei 
A Központi Igazgatás cím 2015. évi költségvetési maradványa 400,3 millió forint volt, 
amelynek 31,7%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, 52,9%-a a dologi 
kiadások, 8,1%-a az egyéb működési célú kiadások, 3,1%-a a beruházások, 4,2%-a az egyéb 
felhalmozási célú kiadások előirányzaton került felhasználásra.   
 
Az 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat a Központi Igazgatás címen keletkezett 126,8 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült 
maradvány felhasználását jóváhagyta, továbbá a kötelezettségvállalással terhelt, azonban 
meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 41,1 millió forint költségvetési 
maradványt a cím javára visszahagyta, amelyet a tárca az alábbi feladatok finanszírozására 
fordított: 

− 3,7 millió forint a 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített 
honosítási eljárás RKI forrásból visszafizetendő rész, 

− 3,2 millió forint a Szabadkai Zsinagóga felújítására RKI-ból biztosított forrás fel nem 
használt részének visszafizetésére, 

− 4,9 millió forint a kormányfői protokoll kiadásokra átvett forrás fel nem használt 
részének visszafizetésére, megállapodás alapján Miniszterelnökség részére, 

− 19,9 millió forint Külképviseletek nyitási költségeire a 1386/2015. (VI. 12.) Korm. 
határozat alapján, 

− 1,9 millió forint a római, zágrábi ingatlanok felújítására a 1741/2015. (X. 13.) Korm. 
határozat alapján, 

− 2,9 millió forint a chicagói főkonzulátus nyitási költségeire a 1493/2015. (VII. 21.) 
Korm. határozat alapján, 

− 4,6 millió forint a Budapesti Európai Ifjúsági Központ épületének karbantartási 
kiadásaira. 

 
A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai  
 
A cím 2016. évi költségvetési maradványa 1 144,2 millió forint, amely 100 %-ban 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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    millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés ERA 
Tárgyévi 

kötelezettségvállalással 
terhelt 

Megoszlás (%) 

Személyi juttatások K1 618,3 54,0% 

Munkaadókat terhelő járulékok K2 62,0 5,4% 

Dologi kiadások K3 309,4 27,0% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 59,7 
5,2% 

Egyéb működési célú kiadások K5 1,5 0,1% 

Beruházások K6 69,9 6,1% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 23,4 2,0% 

Mindösszesen   1 144,2 100,0% 
 

Főbb vagyonváltozások 
 
Tárgyévi vagyon-növekedéssel járó gazdasági események: 
 
Nemzeti Befektetési Ügynökség - KKM megállapodás 
Az NBÜ-KKM (iktatószám: KKM/10725/2016) között létrejött megállapodás alapján átadó 
tevékenységi köre a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. 
rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 
meghatározott feladat- és hatáskörváltozáshoz kapcsolódóan nem használt informatikai 
eszközök vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására került sor 2016. 04. 30. nappal bruttó 
6,2 millió forint  nyilvántartási értéken az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság - KKM szerződés 
A KEF-KKM (iktatószám: KKM/26698/2016/Adm.) között létrejött szerződés alapján átadó 
tevékenységi köre a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. 
rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 1 db 
fényképezőgépnek, valamint tartozékainak vagyonkezelői jogának ingyenes átruházására 
került sor 2016. 12. 21. nappal bruttó 4,5 millió forint  nyilvántartási értéken az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 
 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi 
Igazgatás jegyzőkönyv 
A KIH-KKM (iktatószám: KKM/23190/2016/Adm.) között létrejött jegyzőkönyv értelmében 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (7) 
bekezdése alapján a 3. sz. melléklet szerinti ingatlan tekintetében a KIH 
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létesítménygazdálkodási feladatai, valamint a kapcsolódó vagyonkezelői jogok és 
kötelezettségek tekintetében a KKM a jogutód. Az ingatlan (Budapest II. kerület, Zivatar út 1-
3. 13316 hrsz., kivett kollégium művelési ágú ingatlan) és a sorompó beolvadás, jogutód 
nélküli megszűnéssel került nyilvántartásba 2016. 09. 01-i dátummal, bruttó 1 655,8 millió 
forint  nyilvántartási értéken. 
 
Balassi Intézet jogutódlással történő megszüntetése 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat 7. pontja, valamint a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról 
szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a Balassi Intézet jogutódlással 2016. 
augusztus 31-jével megszűnt. Jogutódja, a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében, a 
minisztériumi feladatokhoz kapcsolódó oktatói és oktatási-szakmai feladatok ellátása 
tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A feladatellátáshoz 2016. szeptember 
1-jével 173,5 millió forint bruttó nyilvántartási értékű ingó vagyon vagyonkezelői jogának 
átvételére került sor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 
rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 
 
Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események: 
 
Külképviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (iktatószám:248/PSZF/2016., 
250/GHÁT/2016.) között 2016. március 31-én vagyonkezelői jog átadására került sor a 
feleslegessé vált eszközök illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges 
tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatok zavartalan 
végrehajtása érdekében 0,04 millió forint  bruttó nyilvántartási értékben az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal összhangban. 
 
Külképviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (iktatószám: 
KKM/18477/2016/Adm.) között 2016. augusztus 31-én vagyonkezelői jog átadás történt a 
feleslegessé vált eszközök, illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges 
tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 3,5 millió forint  bruttó 
nyilvántartási értékben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
45. §-ában foglaltakkal összhangban. 
 
Külképviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) 
között 2016. december 31-én vagyonkezelői jog átadás történt a feleslegessé vált eszközök, 
illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 
rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatellátás érdekében 0 forint  bruttó 
nyilvántartási értékben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
45. §-ában foglaltakkal összhangban. 
 
Hiány: 
 A 2016. évi leltározás során 1.172 db leltárhiány – informatikai eszköz és egyéb gép, 
berendezés – került kimutatásra 0,2 millió forint  nettó nyilvántartási értékben. Az eszközök 
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analitikai nyilvántartásból történő kivezetésére 2016. október 31-ei leltár-fordulónappal került 
sor a KKM/4919/2017/Adm. iktatószámú feljegyzés, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
által kiadott V/2016. évi Leltározási, leltárkészítési és értékelési szabályzata iránymutatásai 
alapján.  
 
Káresemény: 
Káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 2016. március 21. dátummal 1 db 
Samsung Galaxy S4 mobiltelefon (eszközazonosító: 8013) bruttó 0,1 millió forint  
nyilvántartási értéken a KKM/6654/2016/Adm. iktatószámú feljegyzés, valamint a káreseti 
jegyzőkönyv alapján. 
 
2. cím Külképviseletek Igazgatása 
  
Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 
 
Külképviseletek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége 
 
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint a 2016. évben 123 képviseletből (Európa 60, Amerika 15, Ázsia 
36, Afrika 10, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.  

A 2016. év során az alábbi jelentősebb szervezeti változás következett be, mely az eredeti 
támogatási előirányzatot, és ezzel együtt a szakmai feladatellátást is befolyásolta: 

- 2015. január 1. napjától hatályos 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) 
bekezdése, illetve a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136/A. § (3) bekezdése alapján 
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatra 
kihelyezett diplomata, szakdiplomata kormányzati szolgálati jogviszonya esetében 
2015. január 1-ei hatállyal a Miniszterelnökség a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium jogutódja. Ennek megfelelően a 2015. évben 81 fő státusz került 
átadásra a Miniszterelnökség részére, melyhez kapcsolódóan a 2018/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat a 2016. évi eredeti támogatási előirányzatot 2 154,7 millió forinttal 
csökkentette.  

- A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. §-a 
alapján a Balassi Intézet kormányrendeletben meghatározott szakmai tevékenységének 
ellátásához szükséges, a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatokat 2016. 
január 1. napjától a külgazdasági és külügyminiszter az általa vezetett minisztérium 
útján látja el. A külföldi magyar intézetek szakmai feladatainak ellátáshoz szükséges 
funkcionális feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 2016. január 1. napjától a Balassi Intézet 
jogutódja.  
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A feladatok ellátásával összefüggésben a Külképviseletek igazgatása cím részére 
átadásra került a külföldi magyar intézetek tekintetében 90 álláshely, illetve a 
felmerülő kiadások fedezete érdekében 2 632,2 millió forint támogatási és 282,2 millió 
forint bevételi előirányzat.  

A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 54 660,1 56 050,0 62 785,0 86 139,6 73 733,8 134,9 85,6 

ebből:  személyi juttatás 22 550,3 26 442,2 26 454,2 26 193,6 25 868,4 114,7 98,8 

Bevétel 10 852,2 7 087,7 7 087,7 14 101,9 14 101,9 129,9 100,0 

Támogatás 44 277,7 48 962,3 55 697,3 63 607,4 63 607,4 143,7 100,0 

Költségvetési maradvány 7 960,5 – – 8 430,3 8 430,3 105,9 100,0 

Létszám (fő)  1 215 1 249 – 1 343 1 287 105,9 95,8 

 

A 2015. évi C. törvény szerint a Külképviseletek Igazgatása cím 2016. évi eredeti kiadási 
előirányzata 56 050,0 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot az előző évvel 
megegyezően, 7 087,7 millió forintban, a támogatási előirányzatot 48 962,3 millió forintban 
állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 86 139,6 millió forintra növekedett a 2016-
os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 53,7 %-os növekedést eredményezett. 

A Külképviseletek Igazgatása cím 2016. évi összes kiadása 73 733,8 millió forint, melynek 
jelentős részét, 25 868,4 millió forintot (35,1%) a személyi juttatások teszik ki. Az előző 
évhez képest a kiadások a 2016. évben 34,9 %-kal növekedtek.  

A cím 2016. évi bevétele 14 101,9 millió forint, mely az előző évhez képest 29,9 %-os 
növekedést mutat, a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 99,0 %-kal magasabb. 

A külképviseleteken foglalkoztatottak létszáma az eredetileg tervezett 1249 főről az év 
közbeni módosítások miatt 1287 főre emelkedett, mely 3 %-os emelkedésnek felel meg.  

Az eredeti kiadási előirányzat 56 050,0 millió forint volt, amely 30 089,6 millió forinttal 
növekedett az év folyamán, így a cím módosított előirányzata 86 139,6 millió forintra 
emelkedett. 
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Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 56 050,0 7 087,7 48 962,3 26 442,2 1249 
Módosítások jogcímenként            
Országgyűlési hatáskör 6 735,0 0,0 6 735,0 12,0 0 
A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 
alapján 6 735,0 0,0 6 735,0 12,0   
Kormányhatáskör 3 313,1 0,0 3 313,1 -1 630,5 1 
1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján 
Washingtoni ingatlancsere a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 4 886,6   4 886,6     
1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat GULAG 
emlékévi szállítási költség a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére  10,0   10,0     
1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az 
azerbajdzsáni Magyar Kulturális Napokhoz 
kapcsolódó programok megrendezéséhez 
(Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére) 150,0   150,0     
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
bérkompenzáció  15,5   15,5 12,2   
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
lengyel- magyar évad kiadásaira (Országvédelmi 
Alap cím terhére) 86,7   86,7 16,0   
1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 
Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő 
művészeti produkciók megrendezéséhez és 
finanszírozásához szükséges forrás biztosítása 
(Országvédelmi Alap cím terhére) 150,0   150,0     
1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján 
kormányfői protokoll kiadásaira (Országvédelmi 
Alap cím terhére) 105,0   105,0 20,0   
1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a ME és a 
KKM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról (Inter-Asso konferencia 
UNESCO) 55,4   55,4 14,9   
1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján 
Strasbourgi szakdiplomata álláshely létrehozása 
(IM és KKM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás) 10,5   10,5 4,5 1 

1765/2016. (XII. 15.)  Korm. határozat alapján 
bérkompenzáció elszámolása -1,9   -1,9 -1,5   
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján ME 
részére brüsszeli diplomaták átadása -2 154,7   -2 154,7 -1 696,6   
Irányító szervi hatáskör 6 491,8 1 894,8 4 597,0 1 633,9 93 

KÜFO-BEFO állomány átadás Központi igazgatás 
cím részére -60,0   -60,0 -60,0   
NVI előirányzat átadás informatikai 
eszközbeszerzésre 6,7   6,7     
Balassi Intézet külképviseleti hálózatának 
beolvadása 2 914,4 282,2 2 632,2 1 695,1 90 
Központi igazgatás címre átadás Könyvtár 
kiadásaira -12,5   -12,5     
Kormányfői protokoll kiadásaira  97,0   97,0 16,0   
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Kulturális feladatokra előirányzat átcsoportosítása 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 250,0   250,0 39,4   
Köztársasági Elnöki Hivatal-KKM megállapodás 30,0   30,0 8,5   
Szakmai keret forrásátadás Balassi Intézet cím 
részére -10,3   -10,3 -10,3   
OGYH-KKM megállapodás 20,0   20,0 10,0   
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról 
előirányzat átadás működésre 1 500,0   1 500,0     
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
AirCanada, Frankofon feladatok 4,8   4,8     
BM-KKM megállapodás NISZ előirányzat átadás -61,0   -61,0     
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
előirányzat átadás - Gyermekek a világbékéért 2,0   2,0     
KEH-KKM megállapodás Államfői Protokoll 20,0   20,0 5,7   
KEH-KKM megállapodás  47,3   47,3 44,4   
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
Lengyel-Magyar Évad kiadásaira 9,5   9,5     
EMMI-KKM megállapodás labdarúgó EB 
kiadásainak finanszírozására 4,0   4,0     
KKM-NVI el őirányzat átcsoportosítás 48,5   48,5 6,7   
EMMI-KKM labdarúgó EB 4,0   4,0     
KÜFO-BEFO állomány átadás Központi Igazgatás 
cím részére -108,5   -108,5 -72,7   
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás a Magyar-Német Fórum kiadásaira  2,5   2,5     
EMMI-KKM megállapodás Bartók Emlékév 92,0   92,0 32,0   
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás (Berlini Magyar szüret) 3,7   3,7     
OGYH-KKM megállapodás 4,7   4,7     
KEH-KKM megállapodás Államfői Protokoll 60,0   60,0 17,6   
Központi igazgatás cím részére előirányzat átadás 
Publishing Hungary kiadásaira -75,0   -75,0 -59,0   
Központi igazgatás cím részére 
könyvmegjelentetési kiadásokra -3,0   -3,0     
NVI elszámolás informatikai eszközök 
visszarendezése  -2,5   -2,5     
NVI népszavazás elszámolása -33,1   -33,1 -3,9   
Központi igazgatás cím részére előirányzat átadás -108,0   -108,0 -85,0   
Központi igazgatás címtől előirányzat átadás 
Balassi Intézet feladataira 1312/2016.  (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján 43,1   43,1     
HM-KKM megállapodás NATO székház 
kiadásaira 180,0   180,0     
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete -54,0   -54,0     
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alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatra 
előirányzat átcsoportosítás bankköltség 
finanszírozására 
 FM-KKM megállapodás szakdiplomata 
álláshelyek 43,3   43,3 34,0 2 

FM-KKM megállapodás alapján 19,6   19,6 15,4 1 

Irányító szervi többletbevétel 1 612,6 1 612,6       
Intézményi hatáskör 13 549,7 13 549,7 0,0 -264,0 0 
Maradvány előirányzatosítás 8 430,3 8 430,3 0,0 195,5   
Többletbevétel, átvett maradvány 
előirányzatosítása 5 119,4 5 119,4 0,0 2 837,1   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -3 296,6   
2016. évi módosított előirányzat 86 139,6 22 532,2 63 607,4 26 193,6 1 343 
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 6 735,0 millió forinttal emelte a cím kiadási és 
támogatási előirányzatát az alábbi, kormányhatározatok által elrendelt feladatok 
megvalósítása céljából: 

- Az 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat rendelkezett Magyarország Római és Vatikáni 
Nagykövetségének nagykarbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatainak 
megvalósításáról, melyhez a törvény 994,5 millió forintot biztosított a cím részére. 

- Az 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat rendelkezett Magyarország Zágrábi 
Nagykövetség rezidencia épületének nagykarbantartási, felújítási munkálatainak 
megvalósításáról, melyhez a törvény 994,5 millió forintot biztosított.  

- Az 1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat a tömeges migrációval és 
terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadások fedezetére a 2016. évre 2 844,4 millió 
forint biztosításáról döntött. 

- Az 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékév 
megrendezésével összefüggő kiadások finanszírozására 22,0 millió forint 
biztosításáról döntött. 

- Az 1029/2016. (II. 9.) Korm. határozat a Lendvai Főkonzulátus megnyitásához 
kapcsolódó feladatok ellátása céljából 359,7 millió forintos többletforrás biztosításáról 
döntött. 

- Az 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat a lengyelországi magyar kulturális évad 2016. 
évi kiadásainak finanszírozásához a törvényben 51,9 millió forintos többletforrás 
biztosításáról döntött.  

- Az 1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a KKM informatikai rendszerének hatékony, 
üzembiztos működéséhez szükséges 1 468,0 millió forint biztosításáról rendelkezett. 
 

Kormányhatáskörben összesen 3 313,1 millió forinttal emelkedett a cím támogatási 
előirányzata. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék keretből 5 046,6 
millió forint került biztosításra a cím részére az alábbi feladatok megvalósítása céljából:  

- az 1082/2016. (II.29.) Korm. határozat alapján a Washingtoni ingatlanberuházással 
kapcsolatos feladatok megvalósítása céljából 4 886,6 millió forint, 

- az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján a GULAG emlékévvel kapcsolatos 
szállítási költségek fedezetére 10,0 millió forint, 
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- az 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az Azeri kulturális napok kiadásaira 
150,0 millió forint. 
 

Irányító szervi hatáskörben a cím kiadási előirányzata összesen 6 491,8 millió forinttal, a 
bevételi előirányzat 1 894,8 millió forinttal, a támogatási előirányzat 4 597,0 millió forinttal 
növekedett.  
 
A bevételi előirányzat növekedése adódik egyrészt a konzuli és vízumdíjakból, valamint 
társszervek térítéseiből származó többletbevételből 1 612,6 millió forint összegben, másrészt 
a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása következtében átvett 282,2 millió 
forint bevételi előirányzatból.   
 
A támogatási előirányzatot nagyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatról a külképviseletek 
működési hiányának csökkentésére irányuló 1 500,0 millió forintos átcsoportosítás növelte, 
valamint a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása miatt átvett 2 632,2 millió 
forint támogatási előirányzat. A cím 2016. évi fejezeti, illetve irányító szervi hatáskörben 
előirányzatosított többletbevétele általános működési kiadásokra, a külképviseleti hálózat 
feladatellátására, a fennálló forráshiány pótlására került felhasználásra.  
 
Intézményi hatáskörben a cím kiadási előirányzata 13 549,7 millió forinttal emelkedett, 
melyből a 2015. évi maradvány összege 8 430,3 millió forint, az intézményi hatáskörű 
többletbevétel összege 5 119,4 millió forint.  
 
Külképviseletek Igazgatása cím 86 139,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával 
szemben 73 733,8 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 12 405,8 millió forint. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10 488,0 millió forint, a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege 1 917,8 millió forint.  
 
A költségvetési támogatás módosított előirányzata 63 607,4 millió forint, saját bevételének 
módosított előirányzata 14 101,9 millió forint volt 2016-ban, mely 100%-ban teljesült.  
 
Kiadások és bevételek alakulása 

        millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 
2016. évi eredeti 

előirányzat 
2016. évi módosított 

előirányzat 
2016. évi 

tény 
Személyi juttatások (K1) 22 550,3 26 442,2 26 193,6 25 868,4 

Munkaadókat terhelő járulék (K2) 5 940,2 7 079,5 6 834,2 6 758,4 

Dologi kiadások (K3) 23 181,4 19 943,3 32 349,3 28 516,7 
Intézményi beruházások (K6) 2 430,4 2 172,4 18 454,5 11 299,7 

Felújítások (K7) 159,3 300,0 1 468,0 717,9 

Egyéb működési célú kiadások 
(K5) 

334,7 0,0 610,0 356,4 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 
(K8) 

63,8 112,6 230,0 216,3 
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Törvény szerinti kiadások 
összesen 

54 660,1 56 050,0 86 139,6 73 733,8 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (B1) 

880,2 0,0 3 632,3 3 632,3 

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (B2) 

761,7 0,0 0,3 0,3 

Közhatalmi bevétel (B3) 5 617,5 5 027,7 5 760,1 5 760,1 

Működési bevétel (B4) 3 230,8 2 000,0 2 777,9 2 777,9 

Felhalmozási bevétel (B5) 3,6 0,0 58,0 58,0 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök (B7) 

33,6 60,0 68,0 68,0 

Működési célú átvett pénzeszközök 
(B6) 

324,8 0,0 1 805,3 1 805,3 

Törvény szerinti bevételek 
összesen 

10 852,2 7 087,7 14 101,9 14 101,9 

Maradvány igénybevétel (B813) 7 960,5 0,0 8 430,3 8 430,3 

Költségvetési támogatás (B816) 44 277,7 48 962,3 63 607,4 63 607,4 

Törvény szerinti bevételek és 
támogatások összesen 

63 090,4 56 050,0 86 139,6 86 139,6 

 

A KKM Külképviseletek igazgatása személyi juttatásainak 2016. évi eredeti előirányzata 26 
442,2 millió forint, a módosított előirányzat 26 193,6 millió forint, a teljesítés 25 868,4 millió 
forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,8 %-ban került felhasználásra. 

Törvényi módosításként jelentkezett az 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozatban a „Zrínyi 
Miklós-Szigetvár 1566” emlékév megrendezésével összefüggő reprezentációs kiadások 
finanszírozására biztosított 12,0 millió forint.  

Kormány hatáskörű módosításként 1 630,5 millió forinttal csökkent, irányító szervi 
hatáskörben 1 633,9 millióval nőtt, míg intézményi hatáskörben 264,0 millió forinttal 
csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.  

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó 
munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait (a munkatársak 
biztosítását, közlekedési költségtérítéseit, oltási költségeit), valamint a külképviseletek 
működésének egyik alappillérét jelentő reprezentációs kiadásokat. A személyi juttatásokon 
belül a reprezentációs kiadások 1 086,8 millió forintot tesznek ki. 

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet értelmében a tartós külszolgálat időtartama 4 év, amely különösen indokolt 
esetben további egy évvel hosszabbítható. 

A személyi juttatások kiemelt előirányzata összesen 248,6 millió forinttal csökkent. Az 
előirányzat alakulását az alábbi tényezők befolyásolták jelentősebben: 

- A 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség állományába 
került 81 fő személyi juttatásainak forrása átadásra került, mely 1 696,6 millió forinttal 
csökkentette a rendelkezésre álló keretet.  
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- A Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása következtében 90 fővel 
növekedett létszám személyi juttatás igényével, azaz 1 695,1 millió forinttal 
emelkedett a rendelkezésre álló keret.  

- Fejezeten belül, Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím 
részére átadásra került 287,0 millió forint. 

- 195,5 millió forinttal emelkedett a személyi juttatás előirányzata a 2015. évi 
maradvány előirányzatosításának következtében. 

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 5 280,6 millió forint, céljuttatásként 1,0 millió 
forint, készenléti, ügyeleti, valamint helyettesítési díjakra 1,5 millió forint, jubileumi 
jutalomként 59,1 millió forint, végkielégítésként 1,1 millió forint, béren kívüli juttatásként és 
közlekedési költségtérítésként 0,3 millió forint, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 
(betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 87,2 millió forint került kifizetésre. 
Egyéb költségtérítés jogcímen 19 291,3 millió volt a teljesítés összege, mely tartalmazza a 
tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmányát, napidíját, utazási és 
ingóságszállítási költségátalányát.  

Külső személyi juttatások között (1 146,3 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási 
díjak, valamint a reprezentációs kiadások.  

A cím létszáma 94 fővel nőtt, melyből 90 fő a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának 
beolvadása következtében növelte a létszámot, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 
1287 fő.  

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 7 079,5 millió forint, a módosított 
előirányzata 6 834,2 millió forint, a teljesítés 6 758,4 millió forint. A kiemelt előirányzaton 
belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 659,8 millió forint, egészségügyi 
hozzájárulásként 23,5 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 13,1 
millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 62,0 millió forint került kifizetésre.  

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 19 943,3 millió forint, mely év közben 32 
349,3 millió forintra módosult, a teljesítés 28 516,7 millió forint volt. A dologi kiadások 
előirányzata a módosított előirányzat 88,2%-ában teljesült.  

A dologi kiadások előirányzatának 2016. évi teljesítése 8 573,4 millió forinttal haladta meg az 
eredeti előirányzatot, a működés feltételei csak többletforrások biztosításával, valamint a 
többletbevételek realizálódásával volt biztosítható. 

Törvényi módosítás következtében 287,4 millió forinttal nőtt a kiemelt előirányzat, melyből a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos 
működésének biztosítása 35,0 millió forinttal, a tömeges migrációval és 
terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek biztonságának megerősítése 190,5 
millió forinttal, a Lengyel kulturális évad kiadásainak biztosítása 51,9 millió forinttal, a 
Lengyel Évad kiadásainak finanszírozása céljából 10,0 millió forinttal növelte az 
előirányzatot.   
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Kormány hatáskörben 354,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 4 328,1 millió forinttal, míg 
intézményi hatáskörben 7 435,6 millió forinttal növekedett a kiemelt előirányzat.  

A dologi kiadások összetétele alapján a készletbeszerzés 1 096,0 millió forintra teljesült, mely 
az összes dologi kiadások 3,8 %-a, megegyezően az előző évvel, kommunikációs 
szolgáltatások kiadása 1 761,2 millió forintra teljesült, mely a dologi kiadások 6,2 %-át teszi 
ki, mely az előző évhez képest 3 %-os emelkedést mutat. A szolgáltatási kiadások 16 337,5 
millió forintra teljesültek, így a dologi kiadások 57,3 %-át teszik ki, az előző évhez képest 3,5 
%-os csökkenést mutatnak. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 080,2 millió 
forintra teljesültek, mely a dologi kiadások 7,3 %-a, előző évhez képest 1,6 %-os növekedést 
mutat. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 241,8 millió forintos teljesülése a 
dologi kiadásokon belül 25,4 %-ot tesz ki.  

A dologi kiadások összetételén belül megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadásokon belül 
képződtek a legnagyobb összegű kifizetések. A szolgáltatási kiadásokon belül 934,6 millió 
forint közüzemi díjakra, 11 479,6 millió forint bérleti és lízing díjakra, 1 385,3 millió forint 
karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra, 17,0 millió forint közvetített szolgáltatásokra, 
244,6 millió forint szakmai tevékenységet jelentő szolgáltatásokra (új külképviseletek 
nyitásával kapcsolatos ügyvédi tanácsadói díjak, fordítási, tolmácsolási díjak, értékbecslési 
díjak, Budapest külföldi népszerűsítése céljából előadás sorozat megrendezése), egyéb 
szolgáltatások (pénzforgalmi díjak, postaköltség, szállítási szolgáltatások, üzemeltetési 
költségek) keretében 2 276,4 millió forint került kifizetésre. 

Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű 
kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentik, mely a teljes dologi kiadások 
44 %-a volt 2015-ben, 2016-ban 40,3 %-a.  

A dologi kiadásokon belül 7 241,8 millió forintot, 25,4 %-ot tesz ki a különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások. E soron belül működési célú előzetesen felszámított áfára 567,0 millió 
forint került kifizetésre. az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron pedig 423,5 millió 
forint, melyből 55,8 millió forint a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 
367,7 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A 
külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási 
igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (69 féle devizanem) adódó 
árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi 
alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai. 

Egyéb dologi kiadásokon belül 6 251,3 millió forint került kifizetésre, mely az összes dologi 
kiadás 21,9 %-a, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sor 86,3 %-a. Az egyéb 
dologi kiadásokon belül került kifizetésre többek között a külképviseleteken foglalkoztatott 
helyi alkalmazottak bére és járulékai, a külszolgálatot teljesítő munkatársak gyermekeinek 
iskoláztatási költségei. 

A Beruházások 2 172,4 millió forintos eredeti előirányzata 18 454,5 millió forintra nőtt az 
előirányzat módosítások következtében. 2016-ban a beruházás módosított előirányzatának 
61,2 %-a került kifizetésre, 11 299,7 millió forint összegben.  
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A kiemelt előirányzat országgyűlési hatáskörben 5 944,4 millió forinttal, kormányzati 
hatáskörben 4 887,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 198,0 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben 5 252,6 millió forinttal nőtt. A kormány hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítás a Washingtoni ingatlancserével kapcsolatos kiadásokra, Országgyűlési 
hatáskörben a Római, Vatikáni és Zágrábi ingatlanberuházásra, a lendvai külképviselet 
nyitására, a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadásokra, valamint a 
KKM informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működéséhez szükséges kiadások 
finanszírozásához biztosított forrást.  
 
Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2015. évi maradvány előirányzatosításából 
származik.  
 
Beruházást érintő nagyobb kifizetések 2016-ban: 

- a pozsonyi ingatlanberuházás esetében maradvány terhére 1 101,4 millió forint,  
- a washingtoni ingatlanberuházással kapcsolatos kiadásokra 4 827,4 millió forint, 
- a római és zágrábi ingatlanberuházással kapcsolatosan összesen 75,5 millió forint,  
- a tömeges migrációval és terrorfenyegetéssel összefüggő informatikai és beruházási 

kiadásokra 1 150,6 millió forint, 
- az előző évi nyitásokkal kapcsolatos építési, informatikai és gépkocsi beszerzésekkel 

kapcsolatos beruházási kiadások finanszírozására 1 366,3 millió forint. 
 

A beruházások összetétele szerint a beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 11 299,7 
millió forint az alábbiak szerint oszlik meg: 

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 274,6 millió forint, ingatlanok beszerzésére, 
létesítésére 6 998,1 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 1 154,7 
millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 580,4 millió forint, a beruházások 
áfájaként 291,9 millió forint került kifizetésre. 

A beruházásokon belül a kiadások 61,9 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki, mely egyrészt 
a Pozsonyi és a Washingtoni ingatlanberuházással kapcsolatban, másrészt az előző években 
megnyílt képviseletek elhelyezésével kapcsolatban kerültek kifizetésre. 

A beruházásokon belül a kifizetések 22,8 %-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései 
képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, valamint gépkocsival 
történő ellátása miatt.  

A Felújítások módosított előirányzata 1 468,0 millió forint, mely 1 168,0 millióval több, 
mint az eredeti előirányzat. A felújítások kiemelt előirányzata 48,9 %-ban teljesült, 717,9 
millió forint került kifizetésre. 

Országgyűlési hatáskörben 491,2 millió forinttal növekedett az előirányzat, melynek oka a 
római és zágrábi ingatlan felújításra, valamint migrációs célra biztosított többlet, intézményi 
hatáskörben elsősorban az előző évi maradványok előirányzatosítása okozta a növekedést 
676,8 millió forinttal. 
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Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett az alábbi nagyobb felújítások kerültek 
megvalósításra, részben maradvány terhére:  

- Római ingatlanon végzett felújítási munkálatok 53,8 millió forint, 
- Zágrábi ingatlanon végzett felújítási munkálatok 179,8 millió forint, 
- Terrorfenyegetettség csökkentése érdekében végzett felújítási munkálatok 15,5 millió 

forint, 
- Düsseldorfi külképviselet nyitásával kapcsolatos ingatlan-felújítási munkálatok 154,5 

millió forint, 
- Ottawai külképviselet felújítása 80,9 millió forint,  
- Brüsszeli rezidenciaépület felújítása 37,8 millió forint, 
- Lisszaboni nagykövetség felújítási munkálatai 20,1 millió forint, 
- Ljubljanai Magyar Intézet felújítási munkálatai 14,8 millió forint.  

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 112,6 millió 
forint volt, módosított előirányzata 230,0 millió forint, az intézményi hatáskörű módosítás 
117,4 millió forint volt. A kiemelt előirányzaton 216,3 millió forint kifizetés történt 2016-ban. 
A kiemelt előirányzaton 140,3 millió forint összegben a 172/2012. (VII. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsi-
kölcsön munkáltatói támogatás került kifizetésre. A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korábbi 
évek nagy visszaeséseit követően igen jelentős mértékű emelkedést mutat 2016-ban. 2012-ben 
58,1 millió forint, 2013-ban 58,2 millió forint, 2014-ben 31,4 millió forint, 2015-ben 63,8 
millió forint, 2016-ban 140,3 millió forint összegű kölcsön került kihelyezésre.  

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 76,0 millió 
forint összegben, melyből 7,3 millió forint New York-i szoborfelállítás költségeire, míg 68,7 
millió forint brüsszeli NATO székház bútorbeszerzésére került kifizetésre.  

A 2016. évi 7 087,7 millió forint eredeti bevételi előirányzat év végére 14 101,9 millió 
forintra módosult. A működési célú támogatások 3 632,3 millió forintot, a felhalmozási célú 
támogatások 0,3 millió forintot, a közhatalmi bevételek 5 760,1 millió forintot, a működési 
bevételek 2 777,9 millió forintot, a felhalmozási bevételek 58,0 millió forintot, a működési 
célú átvett pénzeszközök 1 805,3 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 68,0 millió forintot tettek ki. Az előző évben befolyt 10 852,2 millió 
forint bevételhez képest 29,9 %-kal magasabb bevétel realizálódott 2016-ban. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton 3 632,3 
millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 2 127,1 millió forint, fejezeti 
kezelésű előirányzatoktól 1 359,7 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 26,5 millió 
forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 119,0 millió forint került átvételre.  

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton 0,3 millió 
forint teljesült központi költségvetési szervektől.  

Ezen bevételek nagy része az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján társtárcák 
költségvetési maradványának átutalásából a cím részére a külgazdasági attasé hálózat 
működési hiányára biztosított összeg. Az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek 
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a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati összegeket, míg a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjaitól a KKM és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, a 
külszolgálaton lévő dolgozók egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban 
fennálló megállapodás és elszámolások alapján beérkezett bevételeket tartalmazza.  

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzaton befolyt 5 760,1 millió forint igazgatási 
szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült. A 
közhatalmi bevételek az eredeti 5 027,7 millió forint előirányzathoz képest 14,6 %-kal 
teljesültek túl.  

A működési bevételekből befolyt 2 777,9 millió forintból 2 220,4 millió forint egyéb 
működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 275,9 millió forint, ellátási díjként 248,0 
millió forint, árfolyamnyereségként és pénzügyi műveletek eredményeként 3,5 millió forint, 
biztosító által fizetett kártérítésként 12,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 17,7 
millió forintban teljesültek.  

A felhalmozási bevételeken belül 58,0 millió forint összegben tárgyi eszközök 
értékesítéséből származott bevétel.  

Működési célú átvett pénzeszközök 1 805,3 millió forint összegben folytak be, melyből 3,4 
millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 1 187,1 millió forint összeg egyéb civil 
szervezetektől, 160,1 millió forint vállalkozásoktól, 454,7 millió forint egyéb külföldi 
szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült. A befolyt bevételek legnagyobb része, 1 
187,1 millió forint a KKM és a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Közalapítvánnyal fennálló támogatási szerződés alapján realizálódott, melynek célja az 1956-
os emlékév kiadásainak külképviseleteken történő finanszírozása.  

Felhalmozási célú pénzeszközként befolyó 68,0 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsi-
kölcsön munkáltatói támogatás 2016-ban megtérült összege. 

A Külképviseletek Igazgatása cím 2016. évi mérlegfőösszege 72 007,4 millió forint, mely a 
2015-ös évhez képest 42,8 %-kal emelkedett. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 56 431,7 millió forint, 
melyből az immateriális javak értéke 336,3 millió forint, a tárgyi eszközök 56 095,4 millió 
forint. Az immateriális javak értéke a 2015-ös évhez képest 3,5-szeresére növekedett. A 2015-
ös évhez képest jelentős növekedést okozott az Antenna Hungária Zrt-től beszerzett központi 
tűzfal licenc 238,2 millió forint értékben, valamint a külképviseletek által használt FORRÁS 
WEB pénzügyi-számviteli modul továbbfejlesztése, melyre 21,0 millió forint került 
kifizetésre a 2016. év során. 

A tárgyi eszközök értéke az előző évhez képest 43,3 %-kal emelkedett. A növekedés jelentős 
az ingatlanok esetében, az előző évhez képest 14 335,2 millió forinttal, azaz 39,0 %-kal 
növekedett. 
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A Balassi Intézet külföldi kulturális intézetének átadás-átvétele keretében 6 195,4 millió forint 
értéken került a Külképviseletek Igazgatása cím vagyonkezelésébe ingatlan. 

A Balassi Intézet 2016.08.31-ei megszűnését követően 2 magyarországi ingatlan 
vonatkozásában lett még a Külképviseletek Igazgatása cím a vagyonkezelője 194,9 millió 
forint nettó értékben. 

2016-ban jelentős ingatlan beruházás történt Washingtonban, összesen bruttó 4 628,1 millió 
forint értékben. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke a 2015-ös évhez képest 
2 608,4 millió forinttal növekedett. A kulturális intézetek 2016.01.01-jei jogutódlása során 
82,4 millió forint összegben kerültek a cím vagyonkezelésébe gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek.  

2016-ban a külképviseleteken a misszióvezetői gépjárművek cseréjére, a régi, elavult 
gépjárművek selejtezésére került sor. 

A külképviseletek rendelkeznek ajándékraktárral, melyekben a meglévő készletek 2016. évi 
záró állománya 312,9 millió forint volt. A pénzeszközök mérlegértéke 11 437,9 millió forint, 
melyből a forintpénztár záró egyenlege 0,1 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 
412,9 millió forint. A Kincstáron kívüli forintszámlával a cím nem rendelkezik. A 
Kincstárban vezetett forintszámlák 2016.12.31-ei záróegyenlege 9 339,0 millió forint volt. 

A Kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 681,2 millió forint, a Kincstárban vezetett 
devizaszámláké 4,6 millió forint volt, melyek 69 féle devizanemben realizálódnak.  

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 10,1 millió forint, melyből 
működési bevételként készletértékesítése, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások 
ellenértékeként 8,1 millió forint, egyéb működési célú bevételekre 1,3 millió forint, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről (gépkocsi kölcsönök visszatérülései) 0,7 millió forint 
volt. A munkáltatói kölcsönként adott gépkocsikölcsönök esetében 0,6 millió forint 
értékvesztés elszámolása történt 2016.12.31-ei fordulónappal. 

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 135,9 millió forint került 
kimutatásra, melyből 135,4 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi-kölcsönök 
állománya tett ki. 

Az adott előlegek mérlegértéke 504,6 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott 
előlegek értéke 255,3 millió forint, készletekre adott előlegek 1,7 millió forint, a 
foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 106,9 millió forintot tett ki. Túlfizetések, 
téves, visszajáró kifizetések között 140,7 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek 
által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti 
díjként kifizetett és meg nem térült állománya 475,3 millió forint volt. 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 2 680,7 millió forint került 
elszámolásra.  
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Forrás oldalon a saját tőke értéke 2016. december 31-én 68 171,0 millió forint, melyből a cím 
mérleg szerinti eredménye 13 834,5 millió forintot tett ki. 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 440,5 millió forint, melyből 
személyi juttatások (reprezentáció) 10,4 millió forint, 234,2 millió forint a dologi kiadások 
2016. évben esedékes kötelezettségei, 10,5 millió forint egyéb működési célú kiadások 
tárgyévet terhelő kötelezettségei, 180,3 millió forint a költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek beruházásokra, 5,1 millió forint a felújítások kötelezettségei.  

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség mérlegértéke 47,6 millió forint, mely a 
dologi kiadásokat terheli. 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 12,1 millió forint került elszámolásra 2016-ban, 
melyből 3,4 millió forint letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 
biztosítékok, 2,0 millió forint kapott előleg, más szervet megillető bevételek 6,7 millió forint. 

A kötelezettségek között 2016-ban összesen 500,2 millió forint került kimutatásra a cím 
mérlegében. 

Passzív időbeli elhatárolásként 3 336,3 millió forint, melyből az eredményszemléletű 
bevételek elhatárolása 474,2 millió forint, a költségek, ráfordítások, a 12. havi bér és járulék 
elhatárolása 2 852,2 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 9,9 millió forint 
volt. 

A Külképviseletek Igazgatása cím 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím 
alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit 
gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik. 

 
3. Cím Külgazdasági és Külügyi Intézet 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598547 
Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu 
 
A Külgazdasági és Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége 
 
A 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően a jogelőd Magyar Külügyi Intézet – a 
közfeladatok eredményesebb ellátása céljából – 2014. július 31. napjával, általános 
jogutódlással, a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe (továbbiakban: KKI) történő beolvadással 
megszűnt. Az átalakulás kapcsán a KKI feladatai is jelentősen bővültek, illetve az expanzív, 
külgazdaság orientált külpolitika támogatása is nagymértékben növelte a KKI feladatait. A 
korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott és kap a KKM protokolláris feladataiban. 
 
A KKI a magyar külpolitikai prioritásokat lefedő, aktív kutatási tevékenységet végez. 
Kutatóik és elemzőik, valamint külső szakértőik nyilvános, illetve nem nyilvános 
elemzésekkel, tanulmányokkal, szakmai anyagokkal vannak jelen a magyar tudományos 
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életben, illetve segítik a KKM és esetenként a Kormány munkáját. A KKI gondozásában 
jelenik meg Magyarország egyetlen külpolitikai szakmai folyóirata, a negyedévente 
megjelenő Külügyi Szemle, illetve a Foreign Policy Review és az Európai Tükör című 
kiadványok.  
 
A KKI heti több alkalommal – rendszerint – nyilvános szakmai kerekasztalokat, 
háttérbeszélgetéseket, vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket, kisebb és nagyobb 
konferenciákat szervez magyar, angol és német nyelven, miközben exkluzív helyszíne a KKM 
magas rangú külföldi vendégei nyilvános előadásainak és fórumainak is.  
 
A KKI számos nemzetközi szerveződés, hálózat, szakmai együttműködés tagja és résztvevője, 
az intézet kezdeményező szerepben lép fel külföldi konferenciák, kerekasztal-beszélgetések 
társszervezésében, előadók biztosításában, illetve aktív résztvevője nemzetközi network-
öknek, think tank hálózatoknak. 
 
A KKI szoros együttműködésben végzi tevékenységét a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
háttérintézményeivel, a Balassi Intézettel, az EXIM Bankkal, a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt-vel, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel. 
 
A KKI önálló gazdasági szervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint megszűnt 2015. évben, a gazdálkodással összefüggő 
feladatokat 2016-ban a Külgazdasági és Külügyminisztérium látta el. 
 
A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

1. 2.  4. 5. 6. 7. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   282,6 190,0 190,0 335,0 335,0 118,5  100,0 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

122,6 104,0 104,0 135,8 135,8 110,8 100,0 

Bevétel   41,8 2,0 2,0 53,8 52,4 125,4 97,4 

Támogatás   235,4 188,0 188,0 221,9 221,9 94,3 100,0 

Költségvetési maradvány   64,7   59,3 59,3 91,7 100,0 

Létszám (fő)     27 22   21 77,8    

 
A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 190,0  millió forint eredeti előirányzata az 
előirányzat-módosítások következtében 335,0 millió forintra módosult, és 100,0 %-ban, 335,0 
millió forintban teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 2,0 millió forint előirányzata 53,8 
millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 188,0 millió forint előirányzata 
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221,9 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 53,8 millió forint módosított 
előirányzata 97,4 %-ban, 52,4 millió forintban teljesült. 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015.évi C. törvény szerinti előirányzat 190,0 2,0 188,0 104,0 22 

Kormányzati hatáskör 2,2 0,0 2,2 0,1 0 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
bérkompenzáció 

0,2 0,0  0,2 0,1 
  

1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, az  EU 
jövőjével foglalkozó budapesti V4 konferencia 
előkészítése, bevezetése, a KKI szervezésében 
lebonyolítandó rendezvénysorozat megvalósítása 

2,0 0,0  2,0 0,0 

  

Felügyeleti szervi hatáskör 40,7 9,0 31,7 26,0 -1 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása fejezeti sor terhére átadott forrás 
előirányzatosítása  

19,0 0,0 19,0 10,0   

KKM-KKI megállapodás  
-7,3  0,0 -7,3 -5,7  -1 

KKM-KKI el őirányzat átadás 
20,0 0,0 20,0 15,7 

   
Bevételi többlet előirányzatosítása 9,0 9,0 0,0  6,0   

Intézményi hatáskör  102,1 102,1 0,0 5,7 0 
Maradvány előirányzatosítása 59,3 59,3  5,7   
Menara H2020 projekt előirányzatosítása 12,9 12,9    
KTIA Projekt ED_2_2016_0006 előirányzatosítása 13,2 13,2    
Euro Mesco projekt előirányzatosítása 6,4 6,4     
V4 arab projekt  0,5 0,5    
Visegrád Plusz projekt  0,4 0,4    
V4 Ukrajna projekt  2,3 2,3    
CSMP projekt, Thing Visegrád, előirányzat 
rendezés 

4,7 4,7   
 

Kiadási előirányzat megemelése (Áht.31. § (3), Ávr. 
36. § (1)-(3)) 

2,4 2,4   
 

2016. évi módosított előirányzat 335,0 113,1 221,9 135,8 21 

 
Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás. 
 
Az előirányzat-módosítások 2,2 millió forint értékben kormányzati hatáskörben történtek, 
amelyek a személyi juttatások előirányzatának 0,1 millió forint, a dologi kiadások 
előirányzatának 2,1 millió forint értékű emelkedését eredményezte. A kormányzati hatáskörű 
előirányzat-módosítások a teljes támogatás (221,9 millió forint) összegének 1%-át teszi ki, 
melyből az alábbi feladatok finanszírozása valósult meg: 

− Az 1226/2016. (V. 2.) Kormány határozat alapján a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges 0,2 millió forint összegű 
előirányzat átcsoportosítás. 
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− Az 1683/2016. (XI. 29.) Kormány határozat alapján a 2017 végén vagy 2018 elején 
esedékes, az EU jövőjével foglalkozó budapesti V4 konferencia előkészítését és 
bevezetését szolgáló, a Miniszterelnökség és a Külügyi és Külgazdasági Intézet 
szervezésében lebonyolítandó rendezvény megvalósítása céljából kapott 2,0 millió 
forint összegű többletforrás. 
 

A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a cím 
eredeti költségvetési előirányzatai 40,7 millió forinttal emelkedtek, amely legnagyobb 
mértékben a személyi juttatások és járulékait (83,3 %) 33,9 millió forinttal, valamint a dologi 
kiadásokat (16,7 %) 6,8 millió forinttal érintette.  
 
A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások közül a jelentősebb 
összegűek a következők: 

− A KKI szakmai feladatainak ellátásához szükséges forráskiegészítés érdekében a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti sor terhére 19,0 millió forint összegű forrás átadása 
történt. 

− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (4a) bekezdésének 
értelmében a gazdasági szervezetek feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos 
statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, az irányító szerv, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az 
irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más 
költségvetési szerv látja el. A feladatellátáshoz kapcsolódóan 7,3 millió forint forrás 
átcsoportosítás történt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása 
cím javára. 

− Külgazdasági és Külügyminisztériumtól az intézményi megszűnéshez kapcsolódó 
kiadások finanszírozására kapott 20,0 millió forint előirányzatosítása. 

− Kiadvány értékesítés, helyiség bérbeadásból keletkezett 9,0 millió forint bevételi 
többlet felhasználása miatti előirányzat módosítás. 
 

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeképpen 102,1 millió forint 
keretemelés történt, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 59,3 
millió forinttal emelte meg a kiadási és bevételi előirányzatot.  
 
Kiemeltebb jelentőségű intézményi hatáskörű módosítások az alábbiak: 

− Menara H2020 projekt előirányzatosítása 12,9 millió forint, KTIA Projekt 
ED_13_2_2016_0006 előirányzatosítás 13,2 millió forint, Euro Mesco projekt 
előirányzatosítása 6,4 millió forint. 

− A 2015. évi maradvány előirányzatosítása 59,3 millió forint összegű, amely 
legnagyobb mértékben a személyi juttatások és járulék előirányzatának (18,7 %) 11,1 
millió forint, a dologi kiadások előirányzatának (6,6 %) 3,9 millió forint, felújítás 
előirányzatának (37,6 %) 22,3 millió forint érintette. A felújítási előirányzat a Bérc 
utcai ingatlanhoz kapcsolódik, melynek keretében megtörtént az alagsor, a folyosó 
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felújítása, az előadóterem belsőépítészeti munkálatainak elvégzése, valamint a 
telefonközpont korszerűsítése. 

 
Az Intézet 2016. évi személyi juttatásainak módosított előirányzata 135,8 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 37,5 millió forint. 
A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kifizetésre kerüljenek az KKI-nál dolgozók illetményei, a cafetéria juttatás, illetve 
megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei is. 
 
A KKI 2016. évi dologi kiadásainak módosított előirányzata 102,1 millió forint volt, amely 
100%-ban teljesült. Ebből készletbeszerzés 5,4 millió forintot, a kommunikációs 
szolgáltatások 10,9 millió forintot, míg szolgáltatási kiadások 57,2 millió forintot tesznek ki, 
mely nagyrészt a közüzemi díjakhoz, az ingatlanhasználathoz kapcsolódó költségeket, 
továbbá a pályázati programok megvalósítása érdekében vásárolt szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatási kiadásokat tartalmazza. A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 
módosított előirányzata 9,5 millió forint, az egyéb dologi kiadásokra 19,1 millió forint forrás 
állt rendelkezésre. 
 
Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 3,7 millió forint volt, amely 3,7 
millió forintra teljesült. 
Immateriális javak beszerzése 0,4 millió forint, a 2015-ös évhez viszonyítva 0,6 millió forint 
csökkenést mutat. Microsoft Office 2016 szoftver licenszek kerültek beszerzésre 0,4 millió 
forint értékben. Informatikai eszközök beszerzése 2,3 millió forint, mely a 2015-ös évhez 
viszonyítva 1,5 millió forintos csökkenést mutat. Dell Vostro Intel Core laptopok (4 db) 0,5 
millió forint, valamint 1 db Iphone 6S mobiltelefon 0,2 millió forint értékben került 
beszerzésre. Kisebb informatikai eszközök megvásárlására került még sor 1,6 millió forint 
(modemek, merevlemezek, memória kártyák) összegben. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
0,2 millió forint, a 2015-ös évhez viszonyítva 6,8 millió forint csökkenést mutat. Jabra 
Freeway bluetooth került beszerzésre tartozékaival együtt, valamint biztonsági rács 
felszerelése vált szükségessé 0,2 millió forint értékben. 
 
Beruházási célú általános forgalmi adó a 2016-os évben 0,8 millió forint volt. 
 
Az intézményi felújítási kiadások módosított előirányzata 22,5 millió forint volt, ebből 22,5 
millió forint teljesült. Ingatlanok felújítása 13,9 millió forint, ami teljes összegben emelkedést 
mutat, tekintettel arra, hogy a 2015-ben nem történt ingatlanon végzett felújítás. A Bérc u. 13-
15. szám alatt található kivett lakóépület ingatlan önálló bejáratú alagsori lakáshelyiség 
komplett építőipari felújítására került sor két részletben 7,2 millió forint értékben. 
Ugyanebben az épületben, két részletben folyosó felújítás valósult meg 4,4 millió forint 
összegben. Az ingatlan előadótermének komplett belsőépítészeti felújítására is szükség volt 
2,3 millió forint értékben. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,8 millió forint, amely szintén 
emelkedést mutat, mivel 2015-ben nem került sor egyéb tárgyi eszközök felújítására. Egy 
esetben volt szükség egy telefonközpont felújítására 3,8 millió forint értékben.  
Felújítási célú általános forgalmi adó a 2016-os évben 4,8 millió forint volt. 
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A címnek 2016. évben 52,4 millió forint bevétele keletkezett. Működési célú támogatás soron 
13,2 millió forint teljesült,  ami az előző évhez képest 12,7 millió forint növekedést jelent. 
Működési bevételek összege 12,5 millió forint volt, amely elsősorban a készlet- és 
szolgáltatás értékesítésből származó bevételeket tartalmazta, míg a működési célú átvett 
pénzeszközök jogcímen kimutatott 26,7 millió forint a  projektek finanszírozásait tartalmazta. 
 
Követelések:          2,3 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések:     2,3 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:   2,3 millió forint 
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett  
pénzeszközre:           0,0 millió forint 
 
A KKI költségvetési évben esedékes működési célú követeléseinek összege 2,3 millió forint, 
0,4 millió forinttal növekedett az előző évhez viszonyítva. A kimutatott költségvetési évben 
esedékes követelések összege szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó 
követelésekből, egyéb szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek 
követeléseinek összegéből adódik.  
 
Ebből: 

− Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékének, 
szolgáltatások ellenértékének, közvetített szolgáltatások ellenértékének mérlegértéke 
0,8 millió forint. 

− Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó 
mérlegértéke 0,2 millió forint. 

− Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre mérlegértéke 
1,3 millió forint.  

 
Az Intézet 2015. évi 59,3 millió forint költségvetési maradványából 59,3 millió forint volt 
kötelezettségvállalással terhelt. Az I. félévi elszámolás során a 2015. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,4 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult 
meg, melyet a V4 Ukrajna projekt önrészének biztosítására kért visszahagyásra. A 
jóváhagyott 59,3 millió forint költségvetés maradvány 13,5 %-a személyi juttatásokon, 6,0 %-
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókon, 79,6 %-a dologi 
kiadásokon, 0,9 %-a beruházások előirányzatokon került felhasználásra. 
 
A Külgazdasági és Külügyi Intézet cím 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. A 
cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit 
gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezett. 
 
Pénzforgalom nélküli vagyon-növekedéssel járó gazdasági esemény nem történt 2016-ban az 
intézményben. 
 
Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események az alábbiak: 
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Selejtezés:  
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, illetve informatikai eszközök selejtezésére került 
sor. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton kívüli eszközök 
üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatuk lehetetlen vagy gazdaságtalan, a 
programok elavultak, ezért került sor a selejtezésükre. Az eljárás lefolytatásáról az F/373-
2/KKI/2016-os iktatószámú selejtezési jegyzőkönyv, valamint feljegyzés készült. A 
selejtezési eljárás bruttó 34,7 millió forint  nyilvántartási értékben a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 14. § (5) bekezdésének a) pontja és az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján készült. 
 
Hiány: 
A 2016. évi leltározás során 11 db leltárhiány – informatikai eszköz és egyéb gép, berendezés 
– került kimutatásra 0,7 millió forint  bruttó nyilvántartási értékben. Az eszközök analitikai 
nyilvántartásból történő kivezetésére 2016. december 31-ei nappal került sor az 
F/374/KKI/2016-os iktatószámú leltárfelvételi ív, valamint feljegyzés, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján.  
 
4. cím Balassi Intézet  
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598756-0-00 
Honlapjának címe: www.bbi.hu 
 
Balassi Intézet cím feladatköre és tevékenysége 
 
A Balassi Intézet (továbbiakban: Intézet) létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet rendelkezett az Intézet 2007. március 1-jei létrehozásáról.  
 
Az Intézet meghatározott közfeladata a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek 
közösségébe, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált 
ország kép építése, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak 
ápolása, fejlesztése, a magyar – magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése, s az ezekkel 
összefüggő nemzetpolitikai, kommunikációs kulturális és közművelődési, oktatási és 
oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli 
magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátása.  
 
Az Európai Unió országaiban, a „szubszidiaritás" ismert elve értelmében, a kulturális és az 
oktatási terület alapvetően „nemzeti hatáskörben" marad, ami egyben az Európai Unión belül 
a kulturális sokszínűség, a nemzeti kultúra értékei megtartásának záloga is. 
 
Az Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés módszertani 
központjának kialakítása vonatkozásában. Oktatási programja igen széles körű: a 
hagyományos értelemben vett nyelviskolai tevékenységtől a hungarológus részképzésen át 
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az egyetemi előkészítő kurzusokig szervez oktatást a külföldiek számára. A magyar 
származásúak körében külön foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Csángó 
földről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkező hallgatók, illetve a nyugati szórványban élők 
nyelvi felkészítésével. Pályáztatja és irányítja a külföldön működő magyar lektorokat és 
vendégtanárokat. Kiadói feladatokat lát el, amelynek keretében időszaki és 
egyedi kiadványokat, kiadvány-sorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven. Internetes 
módszertani és oktatási központot működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők 
számára. Az Intézet jelentős szerepet kap a művelődési terület ösztöndíjas programjainak a 
megvalósításában. 
 
Szakkollégiuma Kárpát-medencei hallgatói központként részt vállal az európai integrációs 
folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában. Ösztöndíjak 
adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más 
nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait. Nyilvános szakkönyvtárat alakít ki és 
működtet, dokumentumtárat és adatbázisokat tart fenn. 
 
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján a 
külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatok 2016. január 1-jével külképviseleti 
hálózatba integrálódtak. 
 
Kulturális diplomácia 
A Balassi Intézet kiemelt szerepet játszott a Magyarország kulturális diplomáciájának 
alakításában és céljainak megvalósításában. 2016-ban folytatódott az Intézet lebonyolításában 
működő Publishing Hungary program, melynek legfőbb célkitűzése, hogy támogassa 
Magyarország nemzetközi könyvvásárokon való részvételét, elősegítve ezzel a magyar 
könyvkultúra, a magyarországi szépirodalmi és ismeretterjesztő művek és szerzők 
népszerűsítését külföldön.  
 
Publishing Hungary program  
A Publishing Hungary program 2012 óta működött az NKA támogatásával a Balassi 
Intézetben. Feladata, hogy a magyar irodalmat, kortárs szerzőket népszerűsítse külföldi 
könyvvásárokon és irodalmi fesztiválokon.  
 
Nemzeti Kulturális Alapból folyósított pályázatok lebonyolítása 
A külföldi magyar intézetek szakmai programjait a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: 
NKA) támogatta 2016-ban. A legtöbb esetben a programok megvalósítása az Intézet saját 
működési költségvetésének terhére, előfinanszírozással valósult meg. Az NKA-tól 2016. 
évben 85,1 millió forint támogatás érkezett a külföldi magyar intézetek szakmai 
programjainak támogatására.  
 
Kulturális Évadok lebonyolítása, az Évadokban történő közreműködés 

− 2016-ban folytatódtak a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 
megszervezésének előkészületei, melyről a Kormány a 1757/2015. (X. 15.) Korm. 
határozatával döntött. A Lengyelországi Magyar Kulturális Évad a Külgazdasági és 
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Külügyminisztérium, a Balassi Intézet és a Varsói Magyar Intézet 
együttműködésében kerül megrendezésre 2016. május 19-től 2017 végéig.  

− Az Intézet hozzájárult a magyar kormány által támogatott Holokauszt Emlékév 
ismertségének növeléséhez nemzetközi szinten, hazánk International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) elnöksége idején számos programot szerveztek 
intézeteink. 
 

Campus Hungary   
A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer 
támogatásával a felsőoktatási hallgatók számára nyújtott támogatást a felsőoktatásban folyó 
külföldi részképzéshez, szakmai gyakorlatokhoz, a tudományos tevékenységek folytatásához, 
a kutatásokhoz elősegítve ezzel a hallgató életpálya tervezhetőségét, a hallgatók 
tehetséggondozását. A program részcélja a magyarországi hallgatók nemzetközi 
tapasztalatszerzésének támogatása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi 
szolgáltatásfejlesztésének központi módszertani támogatása. Konzorciumi partner a Tempus 
Közalapítvány. 
 
A Campus Hungary Program keretében több mint 10.000 hallgató és felsőoktatási munkatárs 
nyert el ösztöndíjat a világ mintegy 90 országába, valamint a magyar felsőoktatási 
intézményekkel közösen  a program immár több mint húsz külföldi eseményen népszerűsítette 
a magyar felsőoktatást, a keleti nyitás jegyében. A Campus Hungary program 2016. évben 
lezárásra került. 

 
Oktatási tevékenység  
A Magyar Nyelvi Tagozat feladata volt, hogy biztosítsa az Intézet tízhónapos képzéseinek 
nyelvi modulját, nyelvtanfolyamokat működtessen a Budapesten élő, illetve külföldről érkező 
nem magyar állampolgárok számára, valamint módszertani központként segítse a magyar, 
mint idegen nyelv és származásnyelv oktatását idehaza és külföldön. A Hungarológia tagozat 
felelős az ösztöndíjas képzés oktatásszervezési feladatainak ellátásáért.  
 
Az oktatási feladatok ellátása – az oktatók jogviszonya és a tevékenység jellege miatt – 2016. 
szeptember 1-től a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság 
közreműködésével valósul meg.  
 
Márton Áron Szakkollégium (továbbiakban: MÁSZ) 
A MÁSZ feladata volt a Magyarországi felsőoktatásban tanuló határon túli hallgatók 
szakkollégiumi oktatása, tehetséggondozása, számukra közéleti, kulturális és sport 
rendezvények, tanulmányi utak szervezése, ösztöndíj pályáztatásuk, valamint határon túli 
magyar közoktatási pályázatok bonyolítása, a határon túli oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartás, kutatások és konferenciák szervezése, valamint az Intézet hallgatói és a 
magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók számára 
kollégiumi ellátás biztosítása.  
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A szakkollégiumi tárgyköröket a felsőoktatási tanulmányokat segítő alapozó, felzárkóztató és 
kiegészítő tárgyak; általános kisebbségi ismeretekkel, identitáskutatással, valamint regionális 
politikával foglalkozó kurzusok; prezentációs, személyiségfejlesztő és karrier tréningek; 
orvostudományi és természettudományi tárgyak; szülőföldi államnyelvek és világnyelvek 
oktatása; kiemelkedő tehetségű hallgatók számára biztosított tehetséggondozó szakkollégiumi 
tanulmányok és kutatások alkotják. Egyes kurzusokat távoktatásos formában is meghirdetett, 
hogy a MÁSZ kollégiumaitól távol lakó hallgatók számára is elérhetőek legyenek.  
 
A határon túli ösztöndíjak pályáztatásában az Intézet kiíróként és lebonyolítóként is 
közreműködött, együttműködve az EMMI-vel, valamint a határon túli lebonyolító irodákkal 
és a határon túli regionális előértékelő bizottságokkal.  
 
Az Intézet kollégiumi férőhelyeivel szintén az Igazgatóság gazdálkodott. A 
szakkollégiumokban többségében a magyarországi felsőoktatási képzésben tanuló, valamint a 
felsőoktatási előkészítő képzésre járó határon túli magyar és Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjas hallgatók laknak. A Somlói úti Kollégiumban az Intézet hungarológus, 
magyarságismereti és műfordító képzésben részt vevő hallgatói és a magyar, mint idegen 
nyelv képzésben résztvevő tanulók laknak.  
 
Hungarológiai szakkönyvtár 
Az Intézet oktatók, kutatók és hallgatók számára szakkönyvtárat tartott fenn, amely nyilvános 
könyvtárként bekapcsolódott a hungarológiai szakirodalmat gyűjtő könyvtárak nemzetközi 
hálózatába is.  A szakkönyvtár az Országos Széchenyi Könyvtárral való együttműködés 
keretein belül közzéteszi a THL2 c. folyóiratot az Elektronikus Periodika Adatbázisban 
(EPA), végzi az Intézet kiadványainak bibliográfiai feltárását a Humántudományi 
Tanulmányok és Cikkek Adatbázisában (HUMANUS), valamint feldolgozza a Magyar 
Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisában (MATARKA) az Európai Utas, a 
Kisebbségkutatás, a Nyelvünk és Kultúránk, a Regio és a Valóság c. folyóiratokat. A 
társadalmi felelősségvállalás keretében tagkönyvtáraink rendszeresen gyűjtenek 
könyvadományokat határon túli iskolai könyvtárak részére. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 9. §-
ának megfelelően a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és 
pályáztatási feladatok, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar 
hallgatói számára biztosított kollégiumi elhelyezésével és szakkollégiumi képzésével, 
valamint az ezzel kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok 
tekintetében 2016. augusztus 19-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem a jogutód. 

 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendeletben 
döntött a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i megszüntetéséről. A döntés alapján az Intézet 
2016. szeptember 1-ei hatállyal a KKM szervezetrendszerén belül a Kulturális és 
Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkárság alá, helyettes államtitkárságként 
integrálódott. A jogutód a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett. 
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A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 976,5 5 864,0 6 022,1 3 533,2 3 533,2 50,6 100,0 

ebből:  személyi juttatás 3 014,0 3 039,2 3 074,5 786,8 786,8 26,1 100,0 

Bevétel 1 807,9 790,5 790,5 656,8 654,5 36,2 99,6 

Támogatás 4 897,4 5 073,5 5 231,6 2 010,5 2 010,5 41,1 100,0 

Költségvetési maradvány 1137,1     865,9 865,9 76,1 100,0 

Létszám (fő)  214 1 363     143   

 
 
2016. évben az Intézet eredeti kiadási előirányzata 5 864,0 millió forintban, bevételi 
előirányzata 790,5 millió forintban került meghatározásra. A költségvetési támogatás összege 
a 2016. évi törvényi módosított előirányzathoz képest - az év közi jelentős szervezeti 
változások következtében - 3 221,1 millió forintos csökkenést mutat. A 2016. évi módosított 
kiadási előirányzat 100 %-ban fedezte a Balassi Intézet 2016. évi kiadásait.  
 
A költségvetési maradványt tekintve a 2016. évi maradvány az előző évinek 76,1 %-a. A 
létszámot illetően az Intézet 2015. évben 214 fővel működött, amely 2016-ra 143 fővel zárult 
a megszűnés napján.  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 864,0 790,5 5 073,5 3 039,2 289 

Országgyűlési hatáskörben módosított 
előirányzat 

158,1 0,0 158,1 35,3  

 A 2016. évi LXXVI. Tv. alapján az 1757/2015. (X. 
15.) Korm. hat. által a lengyelországi magyar 
kulturális évad program kiadásaira 

158,1 0,0 158,1 35,3  

Kormány hatáskörében módosított előirányzat 87,7 0,0 87,7 14,2  

 Az 1225/2016. (V. 2.) Korm. hat. alapján 
előirányzat módosítása a lengyelországi magyar 
kulturális évadhoz kapcsolódó programok 
kiadásaira  

80,2 0,0 80,2 8,3  

 Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. hat. alapján a 2016. 
évi kompenzáció támogatása 

7,5 0,0 7,5 5,9 
 

Irányító szervi hatáskörben módosított 
előirányzat 

-3 648,5 -339,7 -3 308,8 -1 974,2 -146 

 A KKM-BI között létrejött KKM/5409/2016. sz. 
megállapodás alapján előirányzat elvonás a KKM 
részére 

-2 989,7 -282,1 -2 707,6 -1 754,3 -105 
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 A KKM/9858/2016. sz. alapján előirányzat 
módosítása a külföldi magyar intézetek szakmai 
programjainak kiadásaira 

10,3 0,0 10,3 10,3  

 Az 15353/KFO/2016. sz. alapján előirányzat 
módosítása a Stipendium Hungaricum program 
2016. 01-06. havi kiadásaira 

149,4 0,0 149,4 149,4  

 A 368/2011. (XII. 31.) 35. §-a alapján a 2016. évi 
többletbevételek előirányzatának módosítása 

43,9 43,9 0,0 43,9  

 A 241/2016. (VIII. 16.) Korm.  rend.  alapján a 
Balassi Intézet jogutódlással történő megszűnése 
miatti szabad előirányzat átcsoportosítás a jogutód, 
azaz a  KKM Központi Igazgatás részére 

-701,2 0,0 -701,2 -399,7  

 A 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rend.  alapján 
Márton Áron Szakkollégiumi hálózat 
működtetésével kapcsolatos feladatok átadása az 
ELTE részére  

-161,2 -101,5 -59,7 -23,8 -31 

 A KKM-NGM-KEF megállapodás alapján 6 fő 
foglalkoztatotti létszám átadása a KEF részére, az 
előirányzatok 2017. évben kerültek rendezésre 

0,0 0,0 0,0 0,0 -6 

 KKM-BM-NISZ megállapodás alapján 1 fő 
foglalkoztatotti létszám átadása a NISZ részére, az 
előirányzatok 2017. évben kerültek rendezésre 

0,0 0,0 0,0 0,0 -1 

A lengyelországi magyar kulturális évad projektre 
átcsoportosított létszám 

0,0 0,0 0,0 0,0 -3 

Intézményi hatáskörben módosított előirányzat 1 071,9 1 071,9 0,0 -327,7  

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás    -554,8  

Bevétel előirányzatosítása 206,0 206,0  50,2  
Maradvány előirányzatosítása 865,9 865,9  176,9  

2016. évi módosított előirányzat 3 533,2 1 522,7 2 010,5 786,8 143 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt módosító 
2016. évi LXXVI. törvény alapján országgyűlési hatáskörben 158,1 millió forint támogatást 
kapott a Balassi Intézet a lengyelországi magyar kulturális évad program kiadásaira. A kiadási 
előirányzatból 35,3 millió forint személyi juttatást kapott a Lengyel Évad programra 
foglalkoztatottak juttatásaira, illetve a megbízásos jogviszonyban állók kiadásaira. 
 
A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások következtében a támogatások 
előirányzata 87,7 millió forinttal, ebből a személyi juttatások előirányzata 14,2 millió forinttal 
nőtt. 

 
A legjelentősebb kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a 2016. év májusában az 
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint a 2016-2017. évben megrendezésre kerülő lengyelországi magyar kulturális 
évadhoz kapcsolódó programok megrendezéséhez biztosított 80,2 millió forint volt, melyből a 
személyi juttatás 8,3 millió forint.  
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Irányító szervi hatáskörben -3 648,5 millió előirányzat módosítás történt – ebből -1 974,2 
millió forint személyi juttatás -, -339,7 millió forint a bevétel és -3 308,8 millió forint a 
támogatás. 
  
A legjelentősebb irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítások az alábbiak voltak: 

− 2016. márciusában a 2016. február 26. napján a Balassi Intézet és a KKM között létrejött 
KKM/5409/2016/Adm. sz. megállapodás alapján a KKM fejezeti hatáskörben 2 989,7 
millió forinttal csökkentette a Balassi Intézet előirányzatát, melyből a személyi juttatások 
1 754,3 millió forint. Az előirányzat módosításának oka, hogy a 309/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 6/A. § (2) bekezdés szerinti, a külföldi magyar intézetek szakmai feladatai 
ellátásához szükséges funkcionális feladatokat 2016. január 1. napjától a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium látja el. A 2 989,7 millió forint előirányzat módosításból 282,1 millió 
forint bevétel, 2 707,6 millió forint támogatás. A megállapodás alapján 105 fő létszám 
került a Külképviseletek Igazgatása címhez. 

− A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján a 
15353/KFO/2016. sz. szerint a fejezet a fenti ösztöndíjprogram 2016. 01-06. havi 
kiadásaira 149,4 millió forint támogatást nyújtott, melyből a személyi juttatás 149,4 millió 
forint. 

− A 2011. évi CXCV. törvény 30. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a 
alapján a Balassi Intézet szolgáltatások ellenértéke és az egyéb tárgyi eszközök 
értékesítése jogcímeken keletkező többletbevétel előirányzatának módosítása 43,9 millió 
forint összegben megtörtént – ebből személyi juttatás 43,9 millió forint -, mely a Balassi 
Bálint ösztöndíjprogram kiadásaira érkezett.  

− A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Balassi Intézet, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem között 2016. augusztus 29. napján 
létrejött megállapodás alapján 161,2 millió forinttal csökkent az Intézet előirányzata, 
melyből 23,8 millió forint személyi juttatás. A bevételi előirányzat 101,5 millió forinttal, a 
támogatási előirányzat 59,7 millió forinttal csökkent. A megállapodás alapján 31 fő 
létszám került az ELTE állományába. 

− A  Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) 
Korm. rendeletben döntött a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i megszüntetéséről. A 
döntés alapján a jogutód a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett. A 2016. 09-12. 
hónapra a Balassi Intézetnek 701,2 millió forint összegű támogatási keret nem került 
lenyitásra, így az ezzel azonos összegű szabad előirányzat a KKM részére került 
átcsoportosításra, melyből 399,7 millió forint személyi juttatás. 

− A KKM-NGM-KEF között létrejött NGM/38408/2016. számú megállapodás alapján a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 2016. szeptember 01. napjától 6 fő került 
átadásra, az átadáshoz kapcsolódó előirányzat 2017. évben került a jogutód által 
rendezésre. 

− A KKM-BM-NISZ között létrejött megállapodás alapján a NISZ részére 2016. szeptember 
01. napjától 1 fő került átadásra, az átadáshoz kapcsolódó előirányzat 2017. évben került a 
jogutód által rendezésre. 
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Intézményi hatáskörben 1 071,9 millió forint előirányzat módosítás történt – ebből 327,7 
millió forint személyi juttatás -, melyből 865,9 millió forint a 2015. évi költségvetési 
maradvány, 206,0 millió forint a bevétel. 
 
A legjelentősebb intézményi hatáskörű előirányzat módosítások az alábbiak voltak: 

− A 2015. évi költségvetési maradvány 865,9 millió forint volt, melyből 2016. évben 782,1 
millió forint került felhasználásra, a szabad maradványból az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozat alapján 83,8 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.  

− A TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001. számú Campus B2 projektek kifizetési kérelmeiből 
származó 50,4 millió forint bevétel előirányzat módosítása, ebből személyi juttatás 47,1 
millió forint. 

− A Nemzeti Kulturális Alapból 2014-2016. évi szakmai programok finanszírozására 87,4 
millió forint előirányzat került módosításra, ebből a személyi juttatás 1,5 millió forint. 

− Az ELTE-KKM-BI között létrejött 47620-3/2015/BILAT. sz. megállapodás a 
lengyelországi magyar kulturális évad programjaira 20,0 millió forint. A támogatás 2016. 
évben felhasználásra és elszámolásra került. 

− A KKETTKK-BI között létrejött KKETTKK/2015/P06/7/8. számú támogatási szerződés 
alapján az I. világháborús centenáriumhoz kapcsolódó programsorozatra nyújtott 
támogatás előirányzata 23,9 millió forint, melyből a személyi juttatás 0,9 millió forint. 

 
A személyi juttatások a beszámolási időszakban az előző évi adatok 26,1 %-át (-2 227,2 
millió forint), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,3 %-át (-
417,4 millió forint) teszik ki. A jelentős eltérés oka, hogy a 2016. január 01. napjától a 
külföldi magyar intézetek feladatainak ellátása a KKM-hez került, illetve az Intézet 2016. 
augusztus 31. napján megszűnt, így a 2016. évi teljesítés adatok csak 9 havi kiadást 
tartalmaznak. A személyi juttatások és járulékok kiadásai mellett a létszám 146 fővel 
csökkent, amely szintén oka a jelentős csökkenésnek.  
 
A dologi kiadások előirányzatának teljesülése a beszámolási időszakban az előző évhez 
képest 28,0 % (-2 110,8 millió forint). A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 
100 %-ban teljesültek. Az előző évi adatokhoz történő jelentős eltérés oka, hogy a 2016. 
január 01. napjától a külföldi magyar intézetek feladatainak ellátása a KKM-hez került, illetve 
az Intézet 2016. augusztus 31. napján megszűnt, így a 2016. évi teljesítés adatok csak 9 havi 
kiadást tartalmaznak.  
 
A felhalmozási kiadások az előző évi beszámoló adataihoz viszonyítva 25,7 % (- 97,5 millió 
forint), amely szintén a feladatok átadása és a jogutódlással történő megszűnés miatt történt. 
Az Intézet felhalmozási kiadásait a legszükségesebbekre korlátozta. Felhalmozási kiadáson 
belül kiemelkedő a Renault Trafic gépjármű beszerzése, amelyre a Lengyelországi magyar 
kulturális évad program keretén belül került sor. Ezen kívül az Intézet hangtechnikai 
eszközöket, projektort, a meglévő kamerák lecserélését, az épületek karbantartásához 
szükséges eszközöket, a kollégiumok működéséhez nélkülözhetetlen eszközöket (mosógépek, 
beépített szekrény, a kollégiumi élethez szükséges konyhai eszközök stb.) szerezték be.  
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A bevételek alakulása 
2015. évben a költségvetési bevételek teljesítése 1 807,9 millió forintban realizálódott, míg a 
záró beszámoló elkészítésekor 654,5 millió forint volt. A jelentős bevételi lemaradás (36,2 %) 
oka, hogy a külföldi magyar intézetek 2016. január 01. napjával a KKM-hez kerültek, a 
TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001. számú Campus B2 megnevezésű program befejeződött, 
illetve a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i napi megszűnése miatt kevesebb bevétel 
érkezett. 
 
A működési bevételek 2016. évben 450,8 millió forint volt, ezzel szemben 2015. évben 856,6 
millió forint, amely az előző évi adathoz viszonyítva 405,8 millió forint bevételi lemaradást 
mutat. A szolgáltatások ellenértéke 23,1 %-a, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 15,3 %-a 
az előző évi teljesítési adatoknak. Az ellátási díjak 52,1%-kal csökkentek. Jelentős az eltérés 
az egyéb működési bevételek soron, 2015. évhez képest 156,4 millió forint volt a növekedés. 
Oka, hogy az adófolyó számlán lévő adónem többlet visszaigénylésre került.  
 
A költségvetési évben esedékes követelések 2016. évi záró állománya 26,4 millió forint, 
melyből: 

− Szolgáltatások ellenértékéből 13,0 millió forint, 

− Közvetített szolgáltatások ellenértékéből 10,7 millió forint, 
− Kiszámlázott forgalmi adóból 2,6 millió forint, 

− Egyéb működési bevételekből 0,1 millió forint. 
 
Az Intézetnek nem volt költségvetési évet követően esedékes követelése. 
 
A követelések bérleti díj, továbbszámlázott energiadíj, hallgatókkal, illetve munkavállalókkal 
szembeni követelés jogcímén merülnek fel. 
 
A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei 
 
A kötelezettségvállalásokkal terhelt költségvetési maradványok összege 767,3 millió forint, 
melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 352,9 millió forint, az intézményi 
költségvetési maradvány 414,4 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány összege pedig 98,6 millió forint. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezeti hatáskörben 83,8 millió forint szabad maradványt elvont, a 
fennmaradó maradvány jóváhagyásra, illetve felhasználásra került. 
  
A 2015. évi és a 2015. év előtt keletkezett költségvetési maradvány legfőbb felhasználási 
jogcímei: 
− A 438,0 millió forint összegű 2015. évi intézményi költségvetési maradványból 98,6 

millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 339,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016. június 
30-ig felhasználásra, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1493/2016. 
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(IX. 15.) Korm. határozat alapján a jogutódnál 83,8 millió forint elvonásra, 14,8 millió 
forint visszahagyásra, valamint felhasználásra került. 

− Az elkülönített állami pénzalapoktól a különböző szakmai programokra kapott 
támogatásokból 71,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyek tárgyévben 
felhasználásra, illetve a fel nem használt támogatások összege visszafizetésre kerültek. 

− A 18813-11/2015/FEPOL. számú megállapodás alapján a 2015/2016. tanévre „A határon 
túli köz- és felsőoktatási feladatok forrásának biztosítása” tárgyban kapott támogatás fel 
nem használt összege 50,0 millió forint, amely program 2016. augusztusában lezárult, a 
fel nem használt összeg a támogató részére visszafizetésre került. 

− Az 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2016-2017. évben 
megrendezésre kerülő lengyelországi magyar kulturális évadhoz kapcsolódó programok 
megrendezéséhez a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása 
címről a KKM/26027/2015/Adm. számú előirányzat módosítást kezdeményezett 20,0 
millió forint összegben, amely 2016. évben felhasználásra került.  

− A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti 
ösztöndíjprogram 2014-2015. évi kiadásaira nyújtott támogatásokból 2015. évben 236,2 
millió forint maradvány keletkezett, melynek egy része felhasználásra, a fel nem használt 
támogatás visszafizetésre került. 

− Az 1846/2016. (XI. 19.) Korm. határozat alapján nyújtott forrás az Isztambuli Magyar 
Intézet 2014. évi kiadásaira 29,0 millió forint összegű maradványa a jogutód által 2016. 
évben visszafizetésre került. 
 

A 2016. évi költségvetési maradvány alakulása 
 
A 2016. évi záró beszámoló készítésekor megállapított 2016. évi költségvetési maradvány -
2,3 millió forint.  

 
Az Intézetnek vállalkozási tevékenysége nincs, kiszervezett tevékenysége nem volt, 
állampapír állománnyal nem rendelkezik, illetve az Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyeletet 
nem gyakorol más szervezet felett. 
 
Európai uniós költségvetési kapcsolatai az Intézetnek nincsenek, mivel a Campus Hungary 
program közvetítő szervezeten keresztül valósul meg.  
 
5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség  
 
Törzskönyvi azonosító száma: 789192 
Honlapjának címe: www.hipa.hu 
 
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (továbbiakban: HIPA) a Nemzeti Befektetési 
Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet alapján látja el a feladatait. A 
Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a HIPA 
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nyújt professzionális segítséget, mely a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 
 
A HIPA az alapító okiratában rögzített közfeladata alapján vállalat- és ágazat specifikus 
tanácsadást nyújt a külföldi és magyar befektető cégeknek, szakmai rendezvényeket és 
telephely-látogatásokat szervez, befektetési helyszíneket ajánl. Közvetítőként eljár a 
nemzetközi cégek és a magyar kis- és középvállalkozások között, ezzel is támogatva a 
beszállítói kapcsolatokat. Együttműködik a befektetés-ösztönzéssel érintett kormányzati 
szervekkel, hangsúlyos szerepet betöltve a kiemelt befektetési projektekkel kapcsolatos 
kormánydöntések előkészítésében és a külgazdaság-fejlesztési tervek kialakításában. 
 
A HIPA cégekre szabott támogatási információkkal is szolgál a hazai és az Európai Unió által 
társfinanszírozott programokról, valamint koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) 
biztosított támogatási rendszert, illetve ennek körében a beruházás ösztönzési célú fejezeti 
kezelésű előirányzat kezelő szerveként jár el. 
 
2016. évben a HIPA támogatásával 71 befektetési projekt esetében született pozitív döntés. A 
71 befektetési döntés eredményeként mintegy 17.647 új munkahely jön létre és 3,2 milliárd 
eurónyi külföldi tőke érkezik az országba. Százalékos mértékben kifejezve azt jelenti, hogy  
2015. évhez képest 6 %-os növekedés volt a pozitív projektek számában (2015: 67 db, 2016: 
71 db), 131 %-os növekedés a befektetési volument illetően (2015-ben: 1,4 milliárd euró, 
2016-ban: 3,2 milliárd euró), 36 %-os növekedés a munkahelyek számát illetően (2015-ben: 
12.995 fő, 2016-ban: 17.647 fő). 
 
A 71 pozitív projektből 55 újrabefektetés, míg 16-ot új beruházók valósítottak meg.  A pozitív 
projektek összetételét illetően kiemelendő, hogy 2016. évben a német relációból 15, az 
Egyesült Államokból 14 projekt érkezett, míg a magyar cégek 7 pozitív döntésben voltak 
érintettek. Az ágazatok közül a járműipar 25, az SSC szektor 12, az élelmiszeripar pedig 8 
projektért felel. Az összes teremtett munkahely 60,7 %-át a német, amerikai és dán cégek 
hozták létre. Az első helyen Németország szerepel (az összes munkahely 32,1 %-a), majd az 
Egyesült Államok következik (19,1 %), a harmadik pozíciót pedig Dánia foglalja el (9, 5%). 
 
Beszállítókat támogató tevékenység keretében  
A Beszállítói Osztály egyik feladata, hogy már a befektetői érdeklődések implementációs 
szakaszában képet adjon a külföldi partnereknek az iparágához kapcsolódó magyarországi 
beszállítói láncok működéséről és szereplőiről, ezzel is támogatva a kedvező befektetői döntés 
elérését. Az év folyamán 60 nagyvállalat részére 2.753 magyarországi beszállító került 
kiajánlásra. Az Osztály 5 B2B rendezvényt szervezett, 22 nagyvállalat részvételével (köztük 
olyan partnereknek, mint a Samsung SDI vagy a JLR), melyeken 167 beszállító léphetett 
kapcsolatba az integrátorokkal. 4 nemzetközi és 2 hazai kiállításon 12 cég és egy szakmai 
szövetség kapott bemutatkozási lehetőséget.  
 
Az Osztály másik fontos tevékenysége a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonása a 
nagyvállalatok beszállítói láncába, illetve a kkv-k oktatása, fejlesztése, „szoft” elemeinek 

2747



megerősítése annak érdekében, hogy stabilan bent maradhassanak, vagy előrébb kerüljenek a 
termelési folyamatokban. 2016 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program 
alapján 45 beszállító vállalat 197 kollégájának képzése zajlott le.  
 
Hungarian Investment Projects és a Tőkeakadémia képzés 
A HIPA HIP (Hungarian Investment Projects) portfoliója folyamatosan frissülő, pénzügyi és 
szakmai befektetésekre váró, jól előkészített, előszűrt, rendszerint relatív alacsony saját 
forrással rendelkező projektek gyűjteménye. A projektek jelenleg 5 ágazatba sorolhatók: 
Mezőgazdaság és élelmiszeripar; Gyártás; Ingatlan és turizmus; Zöldipar; Innováció. 2016-
ban 9 projekt talált befektetőre. 
 
2016. év tavaszán és őszén immár harmadik, ill. negyedik alkalommal indította el 
Tőkeakadémia elnevezésű képzését a HIPA. Az oktatás célja a cégvezetők forrás-, illetve 
tőkebevonási ismereteinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a vállalkozások befektető vonzó 
tulajdonságainak javítása. A trénerek által vezetett workshopok alkalmával, az üzleti angyal 
típusú finanszírozástól kezdve a kockázati tőkén, banki hiteleken és EU-s támogatásokon 
keresztül a külföldi befektetőkkel kapcsolatos hazai céges tapasztalatokig, a forrásbevonás 
szinte összes rendelkezésre álló, lényeges eszközeit ismerhették meg a résztvevők. Ezen 
túlmenően tovább emelik a rendezvény színvonalát, a külföldi tőkebevonásban széles 
tapasztalattal rendelkező előadók. 
 
A HIPA rendszeresen képviselteti magát külföldi delegációkkal történő találkozókon. 2016-
ban 45 delegáció részére mutatták be a szolgáltatásokat és projekteket.  
 
A külföldi rendezvényeken való részvétel szintén kiemelten fontos, hiszen ezek keretén belül 
kerül sor a projektek aktív promotálására. 2016-ban 10 külföldi rendezvényen vettek részt, 
melyből fontos kiemelni a márciusi MIPIM Cannes, ill. az októberi Expo Real Munich 
ingatlan szakkiállításokat, ahol a HIPA az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és 
a Fővárosi Önkormányzattal (Budapesti Városarculati Nonprofit Zrt.-vel, BVA) 
együttműködve vett részt, közös standon való megjelenéssel, immáron második éve. 
 
Külföldi üzleti fórumok, konferenciák: 

− Asian Financial Forum, Hong Kong, 2016.01.17-21. 
− MIPIM, Cannes, 2016.03.14-16. 

− 2. Kína-KKE Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Expo, Ningbo, 2016.06.06-12. 
− Üzleti delegáció KKM-MNKH-HIPA részvétellel Torontó, Vaughan, Montreál 

városokban, 2016.09.05-09. 
− Expo Real, München, 2016.10.03-06. 
− Coifair, Peking, 2016.10.20-24. 

− GVB Drezda, 2016.11.29-30. 
 
2016 során 92 projektet vizsgált meg, átlagosan 45 projekt volt a portfólióban, amelyből 9 
projekt talált gazdára.  
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Befektetőbarát Település program 
A HIPA által 2015. szeptemberben életre hívott program elsődleges célja a települések 
felkészítése, a teljes hazai befektetési környezet versenyképességének fokozása, és ezen 
keresztül a HIPA és a települések közötti együttműködés szorosabbra fűzése. A vidéki régiók 
és települések egyre vonzóbbak a befektetők számára, jól érzékelhető a fokozódó érdeklődés a 
fővárostól távolabbi települések iránt is. Ezt támasztja alá, hogy a HIPA által kezelt jelentőseb 
nemzetközi beruházási projektek egyre nagyobb mértékben települnek a vidéki városokba. 
Éppen ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű 
települések képviselőinek professzionális felkészítésére is.   
 
A HIPA által térítésmentesen biztosított program oktatási napjain a megjelentek többek között 
elsajátították az alapvető befektetés-ösztönzési ismereteket, képet kaptak egy befektetői 
látogatás menetéről, megismerkedtek a leggyakoribb befektetői kérésekkel. Ezen túlmenően 
betekintést nyertek a településmarketing, a hatékony kommunikáció és hatásos prezentáció, 
valamint a protokoll eszköztárába is, kiegészítve a HIPA gyakorlati tapasztalataival és 
tanácsaival. Az elméleti képzés lezárultával a résztvevők egy pályázati anyag megírásával 
adtak számot tudásukról. A beérkezett anyagokat szakemberek értékelték, majd ezt követően 
a legfelkészültebb településeken diplomatákból álló delegáció tett látogatást, hogy a 
települések képviselői gyakorlati tudásra is szert tehessenek. 
Összesen 54 település 94 képviselője regisztrált a programra, és csupán 7 település kivételével 
mindannyian részt is vettek az előadásokon. Összesen 34 pályázat érkezett be a HIPA-hoz. 
 
Az EKD támogatások alakulása 
A 2015-ös évben EKD támogatással kapcsolatban, 14 támogatási szerződés keretében, 
összesen 35.455.253.000 forint készpénztámogatás megítéléséről döntött a Kormány. 2016. 
év vonatkozásában 19 támogatási szerződés alapján összesen 63.988.984.000 forint 
támogatás került megítélésre. 2016-ban hozzávetőlegesen 95 projekt esetében nyújtottak be 
új támogatási igényt, emellett 77 projekt esetében került elfogadásra a támogatási 
ajánlat, illetve 19 esetben – közel 64 milliárd forint  támogatási összegben – került aláírásra 
támogatási szerződés. 
 
A 2016-ban EKD támogatással érintett beruházásokról általánosságban elmondható, hogy 
főként a járműiparra és az élelmiszeriparra koncentrálódnak. A beruházások helyszínére 
vonatkozóan a befektetők általában az Észak-Alföld régiót választották, de Budapest (amely 
2014. év nyara óta nem minősül támogatható helyszínnek) és Észak-Magyarország régió 
kivételével (amely a 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD-támogatott beruházók 
valamennyi régió iránt érdeklődtek. 
 
Szervezeti változások a HIPA-ban 2016-ban 
2016-ban a HIPA egyablakos, ügyfélorientált működési modelljét szervezeti struktúra szintjén 
is leképező új Szervezeti és Működési Szabályzat (a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2016. (IX. 20.) KKM utasítás) került 
kiadásra, melyben a gazdasági elnökhelyettesi feladatkör helyett – a Nemzeti Befektetési 
Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt 
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rendelkezésre is figyelemmel – üzletfejlesztési elnökhelyettes feladatkör került létrehozásra, 
amelynek elsődlegesen a beszállító-fejlesztési feladatok, illetve a HIP projektek 
hangsúlyosabb kezelése a célja. Jelentős módosulás továbbá a struktúrában a Befektetés-
ösztönzési Főosztály, illetve a Támogatási Főosztály ágazati tagolása, továbbá a Befektetés-
ösztönzési Főosztály keretén belül a Telephely- és Nyilvántartás-támogatási Osztály, valamint 
a Partnerkapcsolatok és Kiemelt Relációk Osztály létrehozása. A fenti módosítások a 
befektetés-ösztönzési tevékenység hatékonyságának és eredményességének további növelését 
szolgálják.   
 
A HIPA 2016. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 834,3 2 900,0 2 900,0 3 664,9 2 952,6 104,2 80,6 

ebből:  személyi juttatás 925,8 1 141,4 1 141,4 1 144,1 1 138,4 123,0 99,5 

Bevétel 116,6 80,0 80,0 159,2 159,2 136,5 100,0 

Támogatás 2 490,7 2 820,0 2 820,0 2 820,0 2 820,0 113,2 100,0 

Költségvetési maradvány 912,7     685,7 685,7 75,1 100,0 

Létszám (fő)  128 150     107   

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a HIPA 2016. 
évi kiadási előirányzatát 2 900,0 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 
97,2 százalékban költségvetési támogatásból, 2,8 százalékát saját bevételből biztosította. 

 
8,4 millió forint irányító szervi hatáskörű többletbevétel előirányzatosítására került sor 2016-
ban, amely alkalmazottak térítéseiből (pl. mobiltelefon keret túllépés), szakmai 
rendezvényekkel kapcsolatosan beszedett részvételi díjakból (pl. Tőkeakadémia részvételi 
díj), valamint továbbszámlázott szolgáltatásokból (pl. társrendezők számára továbbszámlázott 
– szakmai rendezvényekkel kapcsolatban felmerült – szolgáltatások) tevődött össze. 
 
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. 
rendelet 5. §-a a Nemzeti Befektetési Ügynökséget jelöli ki a Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat kezelő szerveként. A KKM és a HIPA közötti lebonyolítói/kezelő szervi 
megállapodás 2016. júliusban került aláírásra, melynek értelmében az irányító szerv 130,8 
millió forintot ad át lebonyolítási díj jogcímen a kezelő szerv részére, mely 2016. januártól 
decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a kezelő szervi feladatok ellátásával 
összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2016. évi tervben 60,0 millió forint 
bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel (70,8 
millió forint) előirányzatosítása 2016. augusztusban történt meg. 
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A 2015. évi költségvetési maradvány – 668,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 685,7 millió forinttal 
növelte az intézményi kiadási előirányzatot. 
 
A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2016. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 
3.664,9 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szervi-, 
és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 
 
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 900,0 80,0 2 820,0 1 141,4 150 
Módosítások jogcímenként            

Irányító szervi hatáskörű módosítás 8,4 8,4 0,0 0,0  
Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm.rendelet 35. § (6) bekezdés szerinti 
előirányzat módosítás  

8,4 8,4 0,0 0,0 

  

Intézményi hatáskörű módosítás 756,5 756,5 0,0 0,0  
2015. évi maradvány igénybevétele 685,7 685,7 0,0 16,3   
Többletbevétel előirányzatosítása 70,8 70,8 0,0 55,8   
Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -69,5   

2016. évi módosított előirányzat 3 664,9 844,9 2 820,0 1 144,1 150 

A működési (többlet)bevételek 8,3 millió forinttal, a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 70,8 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló 
forrásokat.  
 
A HIPA 80,0 millió forint összegű bevételi előirányzata az évközi többletbevételekkel 
összességében 159,2 millió forintra emelkedett. 
 
A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa 

millió  forintban egy tizedessel 

Kiemelt 
előirányzatok 

2015. 
évi 

teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés 

%-a 

Teljesítés 
aránya 
az előző 
évhez 
képest 

A módosított 
előirányzat és 

teljesítés különbsége 

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 = 5/2 8 
Személyi 
juttatások 925,8 1 141,4 1 144,1 1 138,4 99,5% 123,0% 5,7 
Munkaadókat 
terhelő 
járulékok és 
szociális 
hozzájárulási 
adó 255,5 321,7 350,3 335,6 95,8% 131,4% 14,7 
Dologi 
kiadások 1 330,5 1 346,9 1 822,6 1 209,7 66,4% 90,9% 612,9 

2751



Egyéb 
működési célú 
kiadások 185,0 0,0 56,2 56,2 100,0% 30,4% 0,0 

Beruházások 34,3 55,1 267,9 188,9 70,5% 550,3% 79,0 

Felújítások 0,0 14,9 19,0 19,0 100,0% - 0,0 
Egyéb 
felhalmozási 
célú kiadások 103,2 20,0 4,8 4,8 100,0% 4,7% 0 
Kiadások 
összesen 2 834,3 2 900,0 3 664,9 2 952,6 80,6% 111,8% 712,3 
Bevételek 
összesen 3 520,0 2 900,0 3 664,9 3 664,9 100,0% 102,1% 
Felhasználható 
összes 
előirányzat-
maradvány             712,3 

 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata 99,5 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 
5,7 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt a brandingelt ajándéktárgyak 
beszerzésével (2,4 millió forint), a szakmai rendezvények reprezentációs célú kiadásaival (2,3 
millió forint), valamint a munkatársak egészségbiztosításával (0,8 millió forint) és tanulmányi 
szerződésével (0,1 millió forint) összefüggésben. 2016-ban a foglalkoztatottak személyi 
juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1 042,2 millió forint, míg külső 
személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási 
díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 96,2 millió forint került 
elszámolásra. 
 
2016. évben az új belépők száma 37 fő, a kilépők száma 55 fő volt. A létszámadatok 
figyelembe vételével 2016. évben a törvény szerinti illetmények, munkabérek egy főre jutó 
összege az előző évihez képest 5 %-os növekedést mutat. 
 
A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2016-ban 335,6 millió forint, a 
személyi juttatás 29,5 %-a. 
 
A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával 
összefüggésben felmerülő dologi kiadások teszik ki. A módosított előirányzat 66,4 %-a 
teljesült, a fennmaradó 613,0 millió forint mindössze 3,0 %-a lekötetlen, mely a korrekciós 
időszakban (2017. február 2-án) benyújtott többletbevétel előirányzatosítás, illetve beszerzési 
folyamatok 2017-re történő áthúzódása okán nincs lekötve. A kötelezettségvállalással terhelt 
dologi előirányzat maradvány 594,9 millió forint, melyben a legjelentősebb tétel a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal keretmegállapodása alapján kötött kommunikációs tárgyú 
keretszerződés (279,6 millió forint).  
 
A dologi kiadások összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 209,7 millió forint 
összegű kifizetés negyede (25,6 %-a) közvetlenül a szakmai programok megvalósításával 
kapcsolatban merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei, 
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kiküldetések költségei). A szakmai feladatok ellátását támogató kommunikációs (promóciós) 
és protokoll kiadások teszik ki a dologi kiadások 27,7 %-át (334,5 millió forint). 
 
Az intézmény működésével kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, 
informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 565,1 millió forintot tettek ki, mely az 
összes dologi kiadás 46,7 %-a. A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és 
szakmai támogató kiadások között a 2015. évihez képes változott, jelentősen megnőtt a 
szakmai támogató kiadások aránya, amely elsősorban a promóciós tevékenységhez 
kapcsolódó - Nemzeti Kommunikációs Hivatal keretszerződéséből lehívott – kiadásokból 
eredt (234,8 millió forint). 
  
Az általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) kapcsolatos kiadások, ezen belül is a 
közösségi beszerzésekhez, illetve a harmadik országból történő beszerzésekhez kapcsolódó 
ÁFA kiadások (az összes ÁFA kiadás 12,3 %-át tették ki) – melyek a külföldi szakmai 
rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások számláihoz kapcsolódtak. 
 
Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi teljesítési adatokhoz képest kis mértékben 
(9,1 %-kal) csökkent 2016-ban az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összege. 
 
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 2016. évi teljesítési adata 69,5 %-kal 
kevesebb, mint a 2015. évi adat. Ezen a kiemelt előirányzaton a 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány - irányító szerv részére történő – befizetése 
került elszámolásra. 
 
A beruházásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott 55,1 millió forint előirányzat az 
intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 
212,8 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési 
stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé. 
 
A 267,9 millió forint összegű módosított előirányzat 70,5 %-a került kifizetésre. A 
fennmaradó 79,0 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2015-ös 
teljesítési adathoz képest jelentős növekedés tapasztalható (550,7 %), melyet nagyrészt az 
informatikai rendszerek fejlesztése, továbbá az intézmény informatikai és egyéb eszközeinek 
beszerzései indokolnak. 
 
2016-ban a legnagyobb értékű beruházást az ügyviteli és egyéb szakmai rendszerek 
fejlesztése jelentette 126,8 millió forint összegben, továbbá informatikai eszközök (pl. 
mobiltelefonok, tabletek, monitorok) beszerzése jelentette, összesen 31,7 millió forint 
értékben. Ezen felül jelentős összegűek voltak a szoftver beszerzések (11,5 millió forint), az 
irodabútor beszerzés (10,0 millió forint), valamint a HIPA honlapjának fejlesztése (3,8 millió 
forint). A fennmaradó 5,1 millió forint bérelt ingatlanon végzett beruházási kiadásából, 
valamint egyéb ügyviteli eszközök beszerzéséből tevődött össze. 
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A felújítások módosított előirányzata 100,0 %-ban teljesült, amely az intézmény székházának 
szőnyegpadló cseréjét tette lehetővé. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzatának 100,0 %-a teljesült 2016-ban, 
mely teljes egésze (4,8 millió forint) munkavállalónak nyújtott visszatérítendő lakáscélú 
kölcsön kiadás volt. Ezzel együtt 14-re nőtt a munkáltatói lakáscélú kölcsön szerződések 
száma. A kölcsön állománya 2016. december 31-én 30,6 millió forintot tett ki. 
 
Bevételek 
A HIPA bevételi előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 159,2 millió forintra emelkedett. 
A növekedés 8,4 millió forint működési többletbevételből, 70,8 millió forint BC lebonyolítási 
díj többletbevételből adódik. A módosított bevételi előirányzat 100 %-a realizálódott. 
 
A bevételek előirányzatait és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza: 
        adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Teljesítés aránya 
a bevételekhez 

képest 
1 2 3 4 5 

Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről (B16) 

60 000 130 790 130 790 82,2% 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
(B16) 

0 0 130 790 82,2% 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (B1) 

60 000 130 790 130 790 82,2% 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 6 664 4 930 4 930 3,1% 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 109 10 556 10 556 6,6% 
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 487 4 176 4 176 2,6% 
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 5 5 0,0% 
Egyéb működési bevételek (B411) 2 140 5 027 5 027 3,2% 

Működési bevételek (B4) 16 400 24 694 24 694 15,5% 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről (B74) 

3 600 3 720 3 720 2,3% 

ebből: háztartások (B74) 0 0 3 720 2,3% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 3 600 3 720 3 720 2,3% 
Költségvetési bevételek (B1-B7) 80 000 159 203 159 203 100,0% 

 
A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célelőirányzat kezelő szervi 
feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (130,8 millió forint). 
 
A működési bevételeknél a legjelentősebb tétel a közvetített szolgáltatások ellenértéke 
jogcímen befolyt bevétel, ami egyrészt szakmai programok továbbszámlázott költségeiből, 
másrészt munkatársak részére továbbszámlázott költségekből (mobiltelefon, mobilparkolás 
stb.) tevődött össze. Figyelemre méltó a részvételi díjbevételek nagyságának az elmúlt négy 
évben tapasztalható változása (2013-ban 28,1 millió forint, 2014-ben 22,6 millió forint, 2015-
ben 7,8 millió forint, 2016-ban pedig mindössze 2,5 millió forint), melyet az intézmény 
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tevékenységi körének változása magyaráz. Azok a szakmai programok, amelyek ilyen 
bevételt keletkeztetnek, jellemzően a kereskedelemfejlesztési tevékenységhez kapcsolódnak. 
 
Követelések 
A követelésállomány 2016. évi záró értéke 33,0 millió forint, amelynek legnagyobb részét a 
munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (30,6 millió forint), a 
fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, részvételi 
díjak stb.) 2,4 millió forintot tesznek ki. 
 
A vevők korosítása alapján a 2016. évi záró állomány szerinti értékét az alábbi táblázat 
mutatja: 
              adatok ezer Ft-ban 

Tartozik  Követel Egyenleg Nem lejárt 

Lejárt 

0-89 nap 90-179 nap 180-364 nap 365- nap 

2 751 324 2 427 45 182 70 95 2 034 

 
Az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény egyetlen adós követeléseire 
számolt el értékvesztést 235,3 ezer forint értékben. 2016-ban összesen 126,7 ezer forint 
értékben minősített behajthatatlanná követelést az intézmény, ennek nagy részét (109,5 ezer 
forint) a kötelezett intézmény megszűnése indokolta, az állomány többi része kisösszegű 
követelésként került leírásra. 
 
Pénzforgalmi egyeztetés 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Pénztár számla egyenlege 0 

Költségvetési bankszámlák egyenlege 707 721 

Sajátos elszámolások záró egyenlege 4 550 

Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen) 712 271 

 
Költségvetési maradvány egyeztetése 

adatok ezer Ft-ban 

Kiemelt előirányzatok 
A módosított 
előirányzat és 

teljesítés különbsége 

Személyi juttatások 5 634 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 715 

Dologi kiadások 612 994 

Beruházások 78 928 

Kiadási megtakarítás összesen 712 271 

Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék) 712 271 

 

2755



A 712,3 millió forint összegű költségvetési maradvány 97,4 %-a, azaz 694,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 18,1 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt, szabad költségvetési maradvány.   
 
A 2016. évet megelőzően keletkezett maradványból 685,7 millió forint került felhasználásra. 
A maradvány több mint fele (56,0 %-a) befektetés-ösztönzési feladatok ellátásához 
kapcsolódó szakmai rendezvények kiadásaiként, illetve promóciós tevékenység kiadásaiként 
került kifizetésre. A fennmaradó rész működési kiadás, valamint beruházási kiadás, melyből a 
legnagyobb tételt az informatikai fejlesztések tettek ki (101,5 millió forint). A 17,0 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a meghiúsuló 
kötelezettségvállalások miatt felszabaduló maradvány miatt további 39,2 millió forint a KKM 
részére került átadásra. 
 
A HIPA 2016-ban képződött maradványa 712,3 millió forint, amely teljes egészében kiadási 
megtakarításból ered. A kiadási megtakarítás (és a maradvány) legnagyobb része a dologi 
kiadások kiemelt előirányzaton keletkezett (613,0 millió forint) – melynek nagy része (97,0 
%) kötelezettségvállalással terhelt, legnagyobbrészt szakmai rendezvények kiadásaiból, illetve 
promóciós tevékenység kiadásaiból eredő kötelezettségvállalásokkal. 
 
A személyi juttatások maradványa 100,0 százalékban kötelezettségvállalással terhelt 
nagyrészt a szakmai programok reprezentációs kiadásaival, továbbá a HIPA által a 
dolgozóknak biztosított csoportos egészségbiztosítással kapcsolatos kötelezettséggel. 
 
A beruházások kiemelt előirányzaton maradt 78,9 millió forint maradvány teljes egészében 
terhelt kötelezettségvállalással. A maradványt az informatikai fejlesztési stratégiával 
összhangban elindított beszerzések (pl. notebook, Microsoft licencek beszerzése), 
bútorbeszerzések, illetve a székház átalakításából eredő kötelezettségek terhelik.  
 
2016. évi vagyoni helyzet alakulása 
A HIPA 2016. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott 
összeg 55,1 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 64,6 
millió forinttal megemelésre került. A további előirányzat-módosítás a 2015. évi maradvány 
igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 148,1 millió forinttal nőtt az előirányzat 
összege.  
 
A 267,9 millió forint összegű módosított beruházási előirányzatból 188,9 millió forint (nettó 
148,8 millió forint) került kifizetésre 2016-ban, a fennmaradó előirányzati keret 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
 
 
 
 

2756



Az intézmény vagyonváltozásait az alábbi táblázat tartalmazza. 
adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Bruttó 
értékből 
beszerzés 

Összes 
értékcsökkenés 

Nettó érték 

Immateriális javak 172 128 96 449 53 184 118 943 

   ebből: Fejlesztések (HIPA honlap, Forrás SQL, CRM)   96 329     

              Licencek beszerzése   120     

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21 968 16 140 512 21 455 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 271 997 23 132 249 792 22 206 

   ebből: Kis értékű eszközök beszerzése   22 823     

              Mobiltelefonok beszerzése   4 956     

Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen 466 093 135 721 303 488 162 604 

 
A HIPA tevékenységi körének módosításával feleslegessé vált vagyonelemek - KKM részére 
történő - térítés nélküli átadására került sor két ütemben. Az átadott eszközök mérleg szerinti 
értéke nulla forint összegű volt az átadást megelőzően, így ezek az átadások nem 
csökkentették az intézmény vagyonát. 
 
7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 
 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rögzítette.  

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 10 jogcímcsoport a fejezeti kezelésű előirányzatokon 
belül: Kormányfői Protokoll, az Államfői Protokoll, a Kisebbségpolitikai célok támogatása, a 
Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei, Egyéb civil 
államháztartáson kívüli szervezetek támogatása, a Külföldi magyar emlékek megőrzése, 
Határmenti gazdaságfejlesztési programok, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE 
keretében, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, Fejezeti általános 
tartalék. 
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján a Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása jogcímcsoport került a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz. 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló 
forrásokat racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva használta 
fel. 
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2016-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 33 858,2 millió forint, a 
módosított előirányzata 57 105,2 millió forint, a teljesítés 70 664,2 millió forint volt. 
 
Részleteiben: 
 
07. cím 01. alcím Célelőirányzatok 
 
07. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Beruházási ösztönzési célelőirányzat 
 
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik 
fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások célja a működőtőke-beáramlás szempontjából 
meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő 
megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.), 2017. május 29-én hatályba lépett, módosított 
Korm. rendelet tartalmazza. Az előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség.  
2016. december 31-én a kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 64 db, ebből 6 db 
támogatási szerződés még nem lépett hatályba. 
 
2016. évben egyedi kormánydöntés alapján kaptak kormányzati támogatást beruházásaikhoz – 
többek között, HELL ENERGY Magyarország Kft., Quality Pack Zrt., Üvegszikla Kft., 
AVALON PARK Kft., CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., SMR Automotive Mirror 
Technology Hungary Bt., Robert Bosch Energy and Bodysystems Gépjárműelektromossági 
Alkatrész Gyártó Kft., ThyssenKrupp Presta Hungary Kft., Richter Nyrt., Flowserve Hungary 
Services Kft., NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft., Robert Bosch Elektronika 
Gyártó Kft., Takata Safety Systems Hungary Kft., Le Bélier Magyarország Fémöntöde Zrt. 
Az év során kötött EKD szerződések keretében a nagyvállalatok több mint 5800 fő új 
munkahely teremtésére tettek vállalást, több mint 271 milliárd forint beruházás megvalósítása 
mellett.  
 
A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 366,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 
összege az előző évi 2 110,1 millió forintos maradvánnyal, valamint 2,4 millió forintos 
bevétellel 12 478,6 millió forintra növekedett.  
 
A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2016. évben 18 893,7 millió 
forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 20 748,8 10 366,1 10 366,1 12 478,6 31 360,7 151,1 251,3 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 57,9 0,0 0,0 2,4 2,4 4,1 100,0 

Támogatás 10 470,8 10 366,1 10 366,1 10 366,1 29 259,8 279,4 282,3 

Költségvetési maradvány 12 330,2 – 0,0 2 110,1 2 110,1 17,1 100 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 366,1 0,0 10 366,1 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 2 110,1 2 110,1 0,0 0,0   

- Bevétel előirányzatosítása 2,4 2,4 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 12 478,6 2 112,5 10 366,1 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 366,1 0,0 10 366,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− bevétel előirányzatosítás 2,4  2,4  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 2 110,1  2 110,1  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 12 478,6 2 112,5 10 366,1 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  130,8 130,8   

− gazdasági társaság 31 133,3   31 133,3 

− egyéb  96,6   96,6 

Összes kifizetés 31 360,7 130,8  31 360,7  
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07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés 
 
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és 
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve 
hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat működtetésével 
kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – kormányközi 
megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank, mint a kötött segélyhitel 
nyújtója folyósítja és a Mehib Zrt. biztosítja. A kormánydöntéssel rendelkező kötött 
segélyhitel ügyletek összes hosszú távú költségvetési kiadása 103 046,3 millió forint. Ez 
magában foglalja a 2005 és 2016 között teljesített, valamint a 2016 és 2042 között teljesítendő 
kiadásokat is. 
 
A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2016. évben 1 137,6 millió forintos 
előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 878,7 579,3 579,3 587,2 1 724,8 91,8 293,7 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 1 727,3 579,3 579,3 579,3 1 721,0 99,6 297,1 

Költségvetési maradvány 159,3 – 0,0 7,9 7,9 5,0 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 579,3 0,0 579,3 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítása 7,9 7,9       
2016. évi módosított előirányzat 587,2 7,9 579,3 0,0   
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 579,3 0,0 579,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− maradvány előirányzatosítás 7,9  7,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 587,2 7,9 579,3 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 6,2   6,2 

− gazdasági társaság 1 712,1   1 712,1 

− egyéb  6,5   6,5 

Összes kifizetés 1 724,8   1 724,8 

 
07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 
 
Az előirányzat célja a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, 
kereskedelem-fejlesztési feladatok ellátása, többek között a magyar export növelése 
érdekében a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek 
támogatása, a külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások 
számára új üzleti lehetőségek felkutatása külföldön, a magyar kis- és középvállalkozások 
termékeinek és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképességének javítása, 
külpiaci értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban. 
 
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet meghatározza azokat a 
kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő feladatokat, amelyeket az MNKH Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt. (továbbiakban: MNKH Zrt.), az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési 
és Promóciós Kft. (továbbiakban: Promóciós Kft.), valamint az MNKH Közép-európai 
Kereskedelem-fejlesztési Hálózat Kft. (továbbiakban: Hálózat Kft.) útján köteles ellátni.  
 
A 19/2016. (II.10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a 
célelőirányzat terhére a KKM 2016. évre közszolgáltatási szerződést kötött az MNKH Zrt.-vel 
és a Promóciós Kft.-vel. A két társaság a szerződésekben rögzített közfeladatokat az elvárt 
követelményeknek megfelelően megvalósította, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 
felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt. 
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzata 450,0 millió forint volt, amely a Promóciós 
Kft. közszolgáltatási szerződésének részbeni fedezetét biztosította. Az eredeti előirányzatot 
növelte meg az 1787/2016. (XII. 16.) Korm.határozat alapján biztosított 3 688,0 millió forint, 
valamint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 1 129,6 millió forint összegben. A 2015. 
évi maradvány a nemzetközi és hazai befektetések támogatását 632,6 millió forinttal, a 
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fennmaradó összeg pedig a Promóciós Kft. közszolgáltatási szerződésének további fedezetét 
biztosította. A módosított előirányzat összege 5 267,6 millió forint, ami 77,2 %-ban került 
felhasználásra. A jogcímcsoporton 1 199,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) 
KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó kereskedelemfejlesztési feladatokat az MNKH Zrt., a Promóciós Kft. és a 
Hálózat Kft. útján látja el. A célelőirányzat az MNKH Zrt.-vel, és a Promóciós Kft.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 3 474,1 millió forint 
értékben teljesítette pénzügyileg. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 71,7 450,0 450,0 5 267,6 4 068,4 5674,2 77,2 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 500,0 450,0 450,0 4 138,0 4 138,0 827,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

701,3 – 0,0 1 129,6 1129,6 161,1 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 450,0 0,0 450,0 0,0   
Módosítások jogcímenként            

Kormány hatáskör           
- 1787/2016.(XII.17.) Korm.határozat alapján a 
gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződés 
szerinti finanszírozásának biztosítására  

3 688,0 0,0 3 688,0 0,0 
  

- Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítása 1 129,6 1 129,6 0,0     
2016. évi módosított előirányzat 5 267,6 1 129,6 4 138,0 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 450,0 0,0 450,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 3 688,0    3 688,0 

− maradvány előirányzatosítás 1 129,6 1 129,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 267,6 1 129,6 4 138,0 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  314,0   314,0 

− gazdasági társaság 3 751,9   3 751,9 

− egyéb  2,5   2,5 

Összes kifizetés 4 068,4   4 068,4  

 
07. cím 01. alcím 05. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram 
működtetése 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) 
Korm. rendelet szerinti ösztöndíjprogram kiadásaira.  
 
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálásával, a Stipendium Hungaricum 
Programban résztvevő magyar felsőoktatási intézmények, illetve a Balassi Intézet, a Tempus 
Közalapítvány, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével valósul meg. A 
hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a képzési költség alól, 
valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A hallgatók ösztöndíját, 
tanulmányait, valamint a felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem részéről felmerülő kapcsolódó költségeket a Magyar Állam 
finanszírozza. 
 
Az 5 500,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra került előirányzat – az EMMI 
bevonásával – felsőoktatási intézményeknél, a program lebonyolítását a Kormány 1196/2015. 
(III. 31.) számú, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az 
egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus 
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló határozata alapján a Tempus 
Közalapítványnál, illetve a Balassi Intézetnél az alábbi feladatokra került felhasználásra: 

− a KKM és az EMMI közötti előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján, a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. január 1. és 2016. december 31. 
közötti szakaszának megvalósítása érdekében, az ösztöndíjasok pályáztatásának, 
oktatásának és juttatásainak költségeit biztosította (5 156,9 millió forint összegben), 

− a KKM által fenntartói hatáskörben a Balassi Intézet javára végrehajtott előirányzat-
átcsoportosítás alapján, 65 ösztöndíjas juttatásai és magyar nyelvi előkészítő képzése 
költségeinek biztosítása érdekében (309,3 millió forint összegben).  

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 244,5 millió forintos maradvány keletkezett, melyből 244,2 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 5 500,0 5 500,0 311,8 67,3 - 21,6 

ebből:  személyi juttatás 0,0 5 495,5 5 495,5 33,6 0,0 - 0,0 

Bevétel 45,6 0,0 0,0 227,4 227,4 498,7 100,0 

Támogatás 5,0 5 500,0 5 500,0 33,8 33,8 676,0 100,0 

Költségvetési maradvány - – 0,0 50,6 50,6 - 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 500,0 0,0 5 500,0 5 495,5   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Balassi Intézetnek előirányzat átcsoportosítás -309,3 0,0 -309,3 -309,3   
- KKM-EMMI megállapodás  -5 156,9 0,0 -5 156,9 -5 152,4   

- Maradvány előirányzatosítása 50,6 50,6 0,0 0,0   

- Bevétel előirányzatosítása 227,4 227,4 0,0 -0,2   
2016. évi módosított előirányzat 311,8 278,0 33,8 33,6   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 500,0 0,0 5 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként      

− saját intézménynek      

  = meghatározott feladatra -309,3    -309,3 

− más fejezet intézményének      

  = meghatározott feladatra -5 156,9    -5 156,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− bevétel előirányzatosítás 227,4 227,4 0,0 

− maradvány előirányzatosítás 50,6 50,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 311,8 278,0 33,8 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 67,3   67,3 

Összes kifizetés 67,3   67,3  

 
 
07. cím 01. alcím 06. jogcímcsoport Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá 
tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat egyrészt a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai 
programjainak támogatását szolgálta. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes 
szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott. Az előirányzat terhére került 
lebonyolításra többek között a közép-európai hálózatfejlesztési tevékenység, a KKM 
továbbképzési és rekreációs feladatainak, valamint kulturális diplomáciai programok 
támogatása.  
 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 780,0 millió forintban 
határozta meg, melyet megnövelt a Korm.határozatok alapján biztosított 2 764,0 millió forint, 
valamint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 4 127,4 millió forint összegben, mely 
tartalmazta a 2015/2015. (XII.29.) Korm. határozatban biztosított 3 700,0 millió forint 
előirányzatosítását is. A módosított előirányzat összege 7 410,9 millió forint, ami 84,6 %-ban 
került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1 144,9 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) 
KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó kereskedelemfejlesztési feladatokat az MNKH Zrt., a Promóciós Kft. és a 
Hálózat Kft. útján látja el, ezért a célelőirányzat a KKM és a társaságok között létrejött 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 5 819,1 millió forint 
értékben teljesítette pénzügyileg. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2016. évi 
módosított 
előirányza

t 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 377,1 780,0 780,0 7 410,9 6 266,0 263,6 84,6 

ebből:  személyi juttatás 0,0 281,6 281,6 0,0 0,0 - - 

Bevétel 1,2 0,0 0,0 0,4 0,4 33,3 100,0 

Támogatás 6 503,3 780,0 780,0 3 283,1 3 283,1 50,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

- – 0,0 4 127,4 4 127,4 - 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 780,0 0,0 780,0 281,6   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosítás Országvédelmi Alapból az 
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
költségvetésének biztosítására 

687,5 0,0 687,5 0,0 

  
- 1261/2016. (VI.6.) Korm.határozat alapján a 
határon túli magyarok programjainak 
finanszírozására ME fejezettől átcsoportosítás 

14,0 0,0 14,0 0,0 
  

- 1340/2016. (VII.4) Korm.határozat MNKH 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság költségvetésének 
biztosítására 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

  
- 1592/2016. (VIII.31.) Korm.határozat MNKH 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság költségvetésének 
biztosítására 

1 062,5 0,0 1 062,5 0,0 

  

Irányítószervi hatáskör           
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külügyi és 
Külgazdasági Intézet részére  

-19,0 0,0 -19,0 -10,0 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (külföldi kulturális 
intézetek) 

-250,0 0,0 -250,0 -39,4 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása részére (oktatás) 

-114,3 0,0 -114,3 -90,0 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (Frankofón, Air Canada) 

-4,7 0,0 -4,7 0,0 
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- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (Lengyel ifjúsági 
program) 

-9,5 0,0 -9,5 0,0 
 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -142,2   
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (Gyermekek a 
világbékéért)  

-2,0 0,0 -2,0 0,0 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (Magyar-német fórum) 

-2,5 0,0 -2,5 0,0 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása cím részére (Berlini Magyar Szüret) 

-3,7 0,0 -3,7 0,0 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás  bankköltség 
finanszírozására Külképviseletek igazgatása cím 
és az Európai uniós befizetések fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

146,8 0,0 146,8 0,0 

  
- HOSIG megállapodás (EMMI-KKM 
megállapodás) 

-2,0 0,0 -2,0 0,0 
  

- Maradvány előirányzatosítása 4 127,4 4 127,4   0,0   

- Bevétel előirányzatosítása 0,4 0,4       
2016. évi módosított előirányzat 7 410,9 4 127,8 3 283,1 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 780,0 0,0 780,0 

Módosítások kedvezményezettenként      

− saját intézménynek      

  = meghatározott feladatra -405,8   -405,8 

− más fejezet intézményének      

  = meghatározott feladatra -2,0  -2,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 2 764,0    2 764,0 

− irányító szervi hatáskör 146,9    146,9 

− bevétel előirányzatosítás 0,4 0,4 0,0 

− maradvány előirányzatosítás 4 127,4 4 127,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 7 410,9 7 127,8 3 283,1 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  240,1   240,1 

− más fejezet intézménye 0,4   0,4 

− alapítvány 165,0   165,0 

− nonprofit társaság 2,4   2,4 

− gazdasági társaság 5 826,6   5 826,6 

− egyéb  31,5   31,5 

Összes kifizetés 6 266,0   6 266,0  
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07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) a) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány 
körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival 
kapcsolatos feladatok ellátásáért. 
 
A fenti feladatok fedezetét biztosító 2016. évi előirányzatot a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 
1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 01. alcímcsoport 
„Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési 
törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű 
előirányzat-átcsoportosításról intézkedett. 
A Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 1 131,7 millió forint módosított 
előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában 
foglalja a repülőgép térítésekből származó előirányzatosított bevételeket és a 2015. évről 
áthúzódó maradvány összegét (393,5 millió forint).  
 
Az 1 131,7 millió forint terhére 2016. december 31-ig pénzügyileg teljesült 914,8 millió 
forint. A 2016. évi maradvány összege 216,9 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A 2016. évben a kormányfői protokoll kereten 49 beutazó és 57 kiutazó delegáció programját 
kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül Ukrajna Miniszterelnökének látogatása, a 
kiutazásoknál pedig a Rióban, Mongóliában, Kínában tett látogatás jelentette a legnagyobb 
kiadást.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 656,6 0,0 0,0 1 131,7 914,8 139,3 80,8 

ebből:  személyi juttatás 43,8 0,0 0,0 70,2 54,9 125,3 78,2 

Bevétel 245,3 0,0 0,0 120,2 120,2 49,0 100,0 

Támogatás 596,0 0,0 0,0 618,0 618,0 103,7 100,0 

Költségvetési maradvány 208,8 – 0,0 393,5 393,5 188,5 100,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támogatá

s 

Kiadásbó
l 

személyi 
juttatás 

Létsz
ám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként            

Kormány hatáskör           
- 1340/2016. (VII.4) Korm.határozat alapján a 
kormányfői protokoll feladatok finanszírozására 

385,0 0,0 385,0 50,0 
  

Irányítószervi hatáskör           
- MK-KKM megállapodás  254,4 21,4 233,0 83,0   

- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés       65,9   

- Maradvány előirányzatosítása 393,5 393,5   3,1   

- Bevétel előirányzatosítása 98,8 98,8 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 1 131,7 513,7 618,0 70,2   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 385,0    385,0 

− irányító szervi hatáskör 254,4  21,4  233,0 

− bevétel előirányzatosítás 98,8  98,8  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 393,5  393,5  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 131,7 513,7 618,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  210,0   210,0 

− gazdasági társaság 702,0   702,0 

− egyéb 2,8   2,8 

Összes kifizetés 914,8   914,8  

 
07. cím 01. alcím 09. jogcímcsoport Államfői protokoll támogatása 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. § (3) 
bekezdése alapján a köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetésével összefüggő juttatások 
és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatok finanszírozását biztosította. 
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat 
összege 27,4 millió forint, mely a 2015. évi maradvány előirányzatosításából származik. A 
2016. évben ebből felhasználásra került 16,7 millió forint. A sor maradványa 10,7 millió 
forint összegű, mely kötelezettségvállalással terhelt.  
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 101,5 0,0 0,0 27,4 16,7 16,5 60,9 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 128,9 – 0,0 27,4 27,4 21,3 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 27,4 0,0 0,0 6,0   
2016. évi módosított előirányzat 27,4 0,0 0,0 6,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 27,4  27,4  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 27,4 27,4 27,4 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  16,6   16,6 

− egyéb  0,1   0,1 

Összes kifizetés 16,7   16,7  

 
07. cím 01. alcím 12. jogcímcsoport Kisebbségpolitikai célok támogatása 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása magyar civil szervezetek, külföldi szervezetek és 
határon túli személyek részére nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére; 
nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények, jótékonysági 
események és egyéb kulturális események támogatására. 
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A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi maradvány összege 6,7 
millió forint. A módosított előirányzata összesen 6,7 millió forint, mely a 2015. évi 
maradvány előirányzatosításából származik. A 2016. évi maradvány összege 4,2 millió forint, 
mely kötelezettségvállalással terhelt. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3,7 0,0 0,0 6,7 2,5 67,6 37,3 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 10,4 – 0,0 6,7 6,7 64,4 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként            

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 6,7 6,7 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 6,7 6,7 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 6,7  6,7  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 6,7 6,7 0,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  2,5   2,5 

Összes kifizetés 2,5   2,5  
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07. cím 01. alcím 14. jogcímcsoport Duna Stratégia hazai prioritási területei 
koordinátorainak működési költségei 
 
Az előirányzat célja a Duna Régió Stratégia hazai prioritási területei koordinátorai 
működésével kapcsolatos feladatok ellátása volt. 
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 4,8 millió forint, mely a 2016. évben felhasználásra került, 
a 2016. évben maradványa nem keletkezett.  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 118,5 0,0 0,0 4,8 4,8 4,1 100,0 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 71,3 – 0,0 4,8 4,8 6,7 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 4,8 4,8 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 4,8 4,8 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 4,8  4,8  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4,8 4,8 0,0 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  4,8   4,8 

Összes kifizetés 4,8   4,8  

 
07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
07. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Európai Területi Társulások támogatása 
 
A 2011 óta nyújtott költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti 
együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: 
ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenysége körében 
felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami 
szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti 
elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, 
működésük folytonossága és fejlődésük a támogatások révén biztosított legyen.  
 
A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy az Európában is modellnek 
számító, szakmailag helytálló, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, 
együttműködések valósulhassanak meg. 
 
Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, pontosan 24, ebből 
21-nek a székhelye is Magyarországon található. A 2016. év folyamán 1 új ETT alakult meg 
és került bejegyzésre. Az ETT-k a 2016. évben is számos sikeres projektet hajtottak végre, 
amelyek elsősorban a munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre és turizmusra koncentráltak, 
ezzel nagyban hozzájárulva az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez, 
valamint a lakosság helyben tartásához. Fiatal koruk ellenére az ETT-k meghatározó szereplői 
a határ menti együttműködéseknek, amit a KKM támogató tevékenysége nélkül nehezen értek 
volna el. 
 
A Külgazdasági és Külügymisztérium  2016. május 12-én hirdette meg az ETT-k működési és 
fejlesztési pályázatát, amelyre 20 szervezet nyújtott be pályázatot.  
 
A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően 0,5 és 11,0 millió forint közötti támogatásban 
részesültek összesen 105,0 millió forint összegben. (1 db ETT 0,5 millió forint, 1 db 1,5 
millió forint, 1 db 2,0 millió forint, 4 db 3,0 millió forint, 5 db 5,3 millió forint, 1 db 6,5 
millió forint, 1 db 7,0 millió forint, 4 db 9,5 millió forint, 1 db 11,0 millió forint). A fejezeti 
kezelésű előirányzatból a KKM adminisztrációs és banki költségekre 5,0 millió forint került 
elkülönítésre. 
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A 2016. évi maradvány 22,2 millió forint, melyből 12,7 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 88,4 110,0 110,0 206,2 184,0 208,1 89,2 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 125,0 100,0 

Támogatás 126,9 110,0 110,0 110,0 110,0 86,7 100,0 

Költségvetési maradvány 56,7 – 0,0 95,7 95,7 168,8 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 110,0 0,0 110,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 95,7 95,7 0,0 0,0   

- Bevétel előirányzatosítása 0,5 0,5       
2016. évi módosított előirányzat 206,2 96,2 110,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 110,0  110,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− bevétel előirányzatosítás 0,5  0,5  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 95,7  95,7  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 206,2 96,2 110,0 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  4,0   4,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 4,8   4,8 

− alapítvány 143,4   143,4 

− nonprofit társaság 17,7   17,7 

− gazdasági társaság 11,6   11,6 

− önkormányzat/vagy intézménye 2,0   2,0 

− egyéb  0,5   0,5 

Összes kifizetés 184,0   184,0  

 
07. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos 
Intézet támogatása 
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett 
tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása, az 
irányítása alatt működő Demokratikus Átalakulásért Intézet és a Tom Lantos Intézet 
segítségével.  
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, melyet megnövelt az 
1100/2016. (III.1.) Korm.határozat alapján biztosított 80,0 millió forint, valamint a 2015. évi 
maradvány előirányzatosítása 30,0 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 
150,0 millió forint, ami 74,5 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 38,2 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 70,3 40,0 40,0 150,0 111,8 159,0 74,5 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 100,2 40,0 40,0 120,0 120,0 119,8 100,0 

Költségvetési maradvány 0,1 – 0,0 30,0 30,0 30 000,0 100,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1100/2016. (III.1.) Korm.határozat alapján a többlet- 
feladatok ellátásának finanszírozására 

80,0 0,0 80,0 0,0 
  

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 30,0 30,0 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 150,0 30,0 120,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0  40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 80,0    80,0 

− maradvány előirányzatosítás 30,0  30,0  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 150,0 30,0 120,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 111,5   111,5 

− egyéb  0,3   0,3 

Összes kifizetés 111,8   111,8  

 
07. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek 
támogatása 
 
Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a pályázati kiírás alapján 
kiválasztott társadalmi szervezetek számára, továbbá forrás biztosítása a külügyi 
kommunikációt elősegítő civil szervezeteknek, különösen Magyarország külföldi 
megítélésének javítására (tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, 
jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására), valamint országunk külpolitikai 
tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésére.   
A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a társadalom külpolitika és diplomácia iránti 
érdeklődésének erősítését célzó feladatokra, a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatos 
ismereteinek bővítésére, a civil szervezetek külpolitikai érdekeinek érvényesítésébe történő 
aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia 
megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén. 
A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
Az éves felhasználás összege 11,0 millió forint, a sor maradványa 3,9 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 57,9 0,0 0,0 14,9 11,0 19,0 73,8 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 100,0 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 72,7 – 0,0 14,8 14,8 20,4 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 14,8 14,8 0,0 0,0   

- Bevétel előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 14,9 14,9 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− bevétel előirányzatosítás 0,1  0,1  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 14,8  14,8  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 14,9 14,9 0,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  9,8   9,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,1   0,1 

− alapítvány 1,0   1,0 

− egyéb  0,1   0,1 

Összes kifizetés 11,0   11,0  
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07. cím 02. alcím 05. jogcímcsoport Külföldi magyar emlékek megőrzése 
 
A jogcímcsoport célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, 
helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, 
továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását 
és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével 
kapcsolatos programok támogatása.  
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 
26,5 millió forint volt, melyből 13,7 millió forint került felhasználásra, a 2016. évi maradvány 
12,8 millió forint, melyből 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4,1 0,0 0,0 26,5 13,7 334,1 51,7 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 30,7 – 0,0 26,5 26,5 86,3 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Maradvány előirányzatosítása 26,5 26,5 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 26,5 26,5 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− maradvány előirányzatosítás 26,5  26,5  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 26,5 26,5 0,0 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  12,5   12,5 

− egyéb  1,2   1,2 

Összes kifizetés 13,7   13,7 

 
07. cím 02. alcím 07. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési programok 
 
Az előirányzat célja a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési 
stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI.21.) Korm. határozat alapján a vajdasági magyar 
közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának és a Stratégia végrehajtásának a 
2015–2019-es időszakra készített akciótervben foglalt, tervezett célok megvalósítása. 
 
A vajdasági program jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési 
programja, amely úttörő a hasonló külhoni gazdaságfejlesztési programok megvalósítása 
terén. A projekt végrehajtásával egy új korszak kezdődött a határon túli magyarság életében.  
 
A stratégia végrehajtása és a pályáztatás lebonyolítása céljából Szerbiában, szabadkai 
székhellyel létrejött a Prosperitati Alapítvány. Az 1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat 
hatalmazta fel a külgazdasági és külügyminisztert a Prosperitati Alapítvánnyal való 
szerződéskötésre: mind az Alapítvány működésére, mind pedig a pályázatok támogatására 
vonatkozóan. Ez alapján a KKM a 2016. évi működési költségek biztosítására 2016. február 
23-án kötött támogatási szerződést az Alapítvánnyal 190,0 millió forint értékben. Az 
Alapítvány fő feladata a pályázatok befogadása, valamint közvetlen segítségnyújtás és 
információ biztosítása a pályázók részére. Az intézményi és működési keretek kialakításának 
elsődleges feltételei az objektivitás, részrehajlás-mentesség, átláthatóság mellett a gyorsaság 
és egyszerűség voltak. 
 
A 2016. évben a program indulásakor a cél elsősorban a kisléptékű fejlesztések támogatása 
volt. A Prosperitati Alapítvány egyik fő célja a Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és 
Gazdaságfejlesztési Stratégiájának életre hívása. E célból a 2016. évben az Alapítvány két 
pályázati körben összesen 15 kiírást jelentetett meg. 
 
Az I. pályázati kör kiírására 2016. január 31-én került sor, a pályázatok beadási határideje 
2016. március 31-e volt. Az első körben összesen 10 kiírást jelentetett meg az Alapítvány a 
következő kategóriákban: Fiatal párok házvásárlási támogatása, Szabványosítás, 
Eszközbeszerzés, Turizmusfejlesztés, Fóliasátras növénytermesztés, Tenyészállat és 
méhvásárlás, Jégvédelmi hálók beszerzése, Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök 
vásárlása, Öntözőrendszerek beszerzése és Többéves ültetvények telepítése.  
 
A pályázati eredményekről 3 körben született döntés és szerződéskötés. Első körben a 
támogatott projektek hordozóival, majd a forrás függvényében támogatott pályázókkal 
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szerződött az Alapítvány, végül forrásbővítés után, minden szakmailag megfelelt pályázóval 
szerződést kötött (jogosult pályázó, formailag teljes pályázat, szakmai értékelése legalább 40 
pont, s fenntartotta a támogatási igényét). A beadott közel 2400 pályázatból közel 1900 
projekt került támogatásra, így a sikeres projektek aránya közel 80%. 
 
A pályázatok II. köre április 3-án került kiírásra, a következő kategóriákra: Földvásárlás, 
Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállításához szükséges eszközök beszerzése, 
Kamattámogatás, START UP támogatása, Turisztikai fejlesztések (magán szállásadók, civil 
szervezetek). A második körben kiírásra került pályázatok az első kör tapasztalataira épültek, 
és ennek megfelelően kerültek kiírásra. A pályázati határidőben közel 600 pályázat került 
átadásra, melyből közel 500 pályázat került támogatásra, így a sikeres projektek aránya több 
mint 80%. 
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény alapján 3 500,0 millió forint, valamint az 1100/2016. (III. 1.) Korm. 
határozat és az 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján további 1 650,0 millió forint 
került biztosításra. A 2015. évi maradvány 80,0 millió forintos összegével a 2016. évi 
módosított előirányzat 5 200,6 millió forintra növekedett. 
 
A jogcímcsoporton 1 094,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 3 500,0 5 200,6 4 105,7 - 78,9 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 80,0 0,0 3 500,0 5 120,6 5 120,6 6400,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

- – 0,0 80,0 80,0 - 100,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Országgyűlés hatáskör      
- a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 
alapján 

3 500,0  3 500,0  

 

Kormány hatáskör           
- 1100/2016. (III. 1.) Korm.határozat alapján a 
program működtetési kiadásainak 
finanszírozására  

150,0   150,0 27,0 
  

- 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a 
program keretében a pályázatok 
finanszírozására 

1 500,0   1 500,0 0,0 
  

Irányítószervi hatáskör           
- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM 
Központi igazgatása részére  

-29,4 0,0 -29,4 -18,7 
  

- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés       -4,8   

- Maradvány előirányzatosítása 80,0 80,0 0,0 0,0   
2016. évi módosított előirányzat 5 200,6 80,0 5 120,6 3,5   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -29,4    -29,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− országgyűlési hatáskör 3 500,0    3 500,0 

− kormány hatáskör 1 650,0   1 650,0 

− maradvány előirányzatosítás 80,0  80,0  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 200,6 80,0 5 120,6 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb 4 105,7   4 105,7 

Összes kifizetés 4 105,7   4 105,7  
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07. cím 02. alcím 08. jogcímcsoport Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
Az előirányzat célja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV.12.) 
Korm. határozat alapján a kárpátaljai magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiával (a 
továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtásának időszakára készített akciótervben 
foglalt célok megvalósítása. 

A támogatások kedvezményezettekhez történő eljuttatásának biztosítása céljából a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség létrehozta az „Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 
Központ” Jótékonysági Alapítványt, mely egy központi és 5 területi irodával (Ungvár, 
Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Técső) látja el a stratégia végrehajtásához kapcsolódó 
operatív feladatokat. Az Alapítvány kuratóriuma magába foglalja az összes jelentős magyar 
érdekképviseleti erőt: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ukrajnai Magyar Demokrata  
Szövetség, egyházak, szakmai szervezetek. 
Az Alapítvány 2016. július 15-én hirdette meg az első három pályázati felhívást. A 
mezőgazdaság, turizmus és vállalkozásfejlesztés területén kialakított kategóriák együttes 
keretösszege 1, 9 milliárd forint. A három kategóriában összesen 1190 pályázat érkezett be, 
mintegy 2,5 milliárd forint értékben, amelyből 802 db nyertes pályázat került támogatásra 1,7 
milliárd forint értékben. 

A fenti három pályázati felhívás mellett lehetőség nyílt a magánszemélyek földtulajdonának 
földhivatali nyilvántartásban történő rendezésére. Az Alapítvány nyílt felhívásban választotta 
ki azt a 13 céget, amely a földmérési és adminisztrációs feladatokat ellátja. A rendelkezésre 
álló 140,0 millió forint értékű keret 8658 jelentkező földterületének kimérésére volt elégséges, 
a fennmaradók a 2017. évi keretből kapnak támogatást. 

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény alapján 2 110,0 millió forint került biztosításra. 
A jogcímcsoporton 145,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 2 110,0 2 108,5 1 963,5 - 93,1 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 2 110,0 2 108,5 2 108,5 - 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 – 0,0 0,0 145,0 - - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Törvényi módosítás           
A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 
alapján 

2 110,0 0,0 2 110,0 58,9 

  

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása részére  

-1,5   -1,5 -1,2 
  

- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés       -50,8   
2016. évi módosított előirányzat 2 108,5 0,0 2 108,5 6,9   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -1,5    -1,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− országgyűlési hatáskör 2 110,0    2 110,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 108,5 0,0 2 108,5 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb 1 963,5   1 963,5 

Összes kifizetés 1 963,5   1 963,5 

 
 
07. cím 03. alcím Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
 
07. cím 03. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások 
 
A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport 
Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a 
regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, 
Visegrádi Alap tagdíjak). 
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A 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 7 460,0 millió forint eredeti 
előirányzatot biztosított. A 2016. évi maradvány felhasználás összege 141,0 millió forint. A 
NATO székház kifizetésével kapcsolatos KKM-HM közötti megállapodás szerinti 
költségmegosztás az előirányzatot 226,8 millió forint összeggel, a 1261/2016. (VI. 6.) Korm. 
határozat alapján 56,9 millió forint, a 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 500,0 
millió forint, valamint a Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatról átcsoportosított 407,0 millió forint növelte az előirányzatot.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzatról 3 000,0 millió forint került átcsoportosításra a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium központi igazgatása (1 500,0 millió forint), valamint a 
Külképviseletek igazgatása (1 500,0 millió forint) címre. 
 
A jogcímcsoport kiadási előirányzata 5 791,8 millió forintra módosult, melyből 4 063,4 millió 
forint kifizetése valósult meg. A 2016. évi maradvány 1 728,4 millió forint, melyből 59,3 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 10 561,0 7 460,0 7 460,0 5 791,8 4 063,4 38,5 70,2 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 138,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0 

Támogatás 10 222,1 7 460,0 7 460,0 5 650,7 5 650,7 55,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

341,6 – 0,0 141,0 141,0 41,3 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 460,0 0,0 7 460,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1261/2016. (VI.6.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítás ME-KKM 

56,9 0,0 56,9 0,0 
  

- 1884/2016. (XII.26.) Korm. határozat alapján 
tagdíjkifizetéshez többlettámogatás biztosítása 

500,0 0,0 500,0 0,0 
  

Irányítószervi hatáskör           
- HM-KKM megállapodás  226,8   226,8     
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- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása és Külképviseletek igazgatása cím 
részére  

-3 000,0   -3 000,0   
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
Alapokhoz való hozzájárulások fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

407,0   407,0   
  

- Maradvány előirányzatosítása 141,0 141,0       

- Bevétel előirányzatosítása 0,1 0,1       
2016. évi módosított előirányzat 5 791,8 141,1 5 650,7 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 460,0  7 460,0 

Módosítások kedvezményezettenként      

− saját intézménynek      

  = működésre -3 000,0    -3 000,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 556,9    556,9 

− irányító szervi hatáskör 633,8   633,8 

− bevétel előirányzatosítás 0,1  0,1  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 141,0  141,0  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 791,8 141,1 5 650,7 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb 4 063,4   4 063,4 

Összes kifizetés 4 063,4   4 063,4 

 
07. cím 03. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések 
 
A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (EDF) történő magyar 
hozzájárulás teljesítése, az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, ami tagállami 
kötelezettség. Az Európai Fejlesztési Alap az EU afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) 
fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködését finanszírozó alapja, melynek célja ezen 
országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése.  
 
A 2016. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 4 900,0 millió forint, a 2015. évi 
maradvány összege pedig 1 212,4 millió forint volt. Év közben a 1421/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozat, valamint a 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat által biztosított 6 992,4 millió 
forint növelte az előirányzatot. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatról 92,8 millió forint került átcsoportosításra a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
előirányzatra (92,8 millió forint). 
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A jogcímcsoport kiadási előirányzata 13 012,0 millió forintra módosult, melyből 12 857,9 
millió forint kifizetése történt meg.  
 
A 2016. évi maradvány 154,1 millió forint, melyből 127,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 823,1 4 900,0 4 900,0 13 012,0 12 857,9 220,8 98,8 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 7 011,2 4 900,0 4 900,0 11 799,6 11 799,6 168,3 100,0 

Költségvetési maradvány 24,3 – 0,0 1 212,4 1 212,4 4 989,3 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 900,0 0,0 4 900,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1421/2016. (VII.29.) Korm. határozat 
alapján többlettámogatás biztosítása 

3 792,4 0,0 3 792,4 0,0 
  

- 1884/2016. (XII.26.) Korm. határozat 
alapján többlettámogatás biztosítása 

3 200,0 0,0 3 200,0 0,0 
  

Irányítószervi hatáskör           
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatra bankköltség finanszírozására 

-92,8   -92,8   

  

- Maradvány előirányzatosítása 1 212,4 1 212,4       
2016. évi módosított előirányzat 13 012,0 1 212,4 11 799,6 0,0   

 

  

2786



 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 900,0 0,0 4 900,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− kormány hatáskör 6 992,4    6 992,4 

− irányító szervi hatáskör -92,8    -92,8 

− maradvány előirányzatosítás 1 212,4  1 212,4  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 13 012,0 1 212,4 11 799,6 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  12 857,9   12 857,9 

Összes kifizetés 12 857,9   12 857,9 

 
07. cím 03. alcím 03. jogcímcsoport Az afgán nemzetbiztonsági erők fenntartásához szükséges 
pénzügyi hozzájárulás 
 
Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási 
kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A 1458/2014. (VIII. 
15.) Kormányhatározat végrehajtása a 2015-2017 közötti időszakban évi 500 ezer US dollár 
befizetését teszi kötelezővé. 
Az előirányzatot növelte a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján - a 
keletkezett bankköltség finanszírozására –  biztosított 27,6 millió forint.  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 138,8 115,0 115,0 142,6 138,9 100,1 97,4 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 27,6 27,6 - 100,0 

Támogatás 138,8 115,0 115,0 115,0 115,0 82,9 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0 - - 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 115,0 0,0 115,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           

- Bevétel előirányzatosítása 27,6 27,6       
2016. évi módosított előirányzat 142,6 27,6 115,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 115,0 0,0 115,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− bevétel előirányzatosítás 27,6  27,6  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 142,6 27,6 115,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb 138,9   138,9 

Összes kifizetés 138,9   138,9 

 
07. cím 04. alcím Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
 
Az alcím a „Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés”, a „Humanitárius segélyezés”, a „Keleti 
partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában”, valamint a 
„Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások” jogcímcsoportokat tartalmazza. Az 
„Afganisztáni PRT támogatása a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében” és az 
„EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok” jogcímcsoportok a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködés és Humanitárius segélyezés alcím keretében 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
07. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
 
A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoport célja a kevésbé fejlett országok 
megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési 
együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az OECD és az Európai Unió 
fejlesztési politikájával. Az előirányzat célja továbbá a kevésbé fejlett országok megsegítése 
és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttműködési 
programokon keresztül. 
 
A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység fő formája vissza nem térítendő 
támogatás nyújtása bilaterális fejlesztési projektek megvalósítására a magyar nemzetközi 
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fejlesztési együttműködési tevékenység által megcélzott partnerországokban, illetve 
szektorokban. 
 
A jogcímcsoport eredeti előirányzata 13,7 millió forint volt, a módosított előirányzat összege 
a 1438/2016. (VIII.17.) Korm. határozat alapján 31,5 millió forinttal, az előző évi 
maradvánnyal, valamint egyéb bevételek és átadások figyelembe vételével 343,5 millió forint.  
 
A 2016. évi maradvány 112,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 302,6 13,7 13,7 343,5 230,6 76,2 67,1 

ebből:  személyi juttatás 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Bevétel 39,9 0,0 0,0 1,6 1,6 4,0 100,0 

Támogatás 5,7 13,7 13,7 45,1 45,1 791,2 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

553,8 – 0,0 296,8 296,8 53,6 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,7 0,0 13,7 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1438/2016. (VIII.17.) Korm. határozat 
alapján a jeruzsálemi Szent Sír Templomban 
található Jézus-síremlék felújítására 

31,5   31,5   
  

Irányítószervi hatáskör           
- KKM-BM-BM NOK megállapodás -1,0   -1,0     
- EMMI-KKM megállapodás (macedoniai 
roma ösztöndíj) 

0,9   0,9   
  

- Maradvány előirányzatosítás 296,8     296,8       

- Bevétel előirányzatosítása 1,6 1,6       
2016. évi módosított előirányzat 343,5 298,4 45,1 0,0   
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,7 0,0 13,7 

Módosítások kedvezményezettenként      

− más fejezet intézményének      

  = meghatározott feladatra -0,1    -0,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− kormány hatáskör 31,5    31,5 

− bevétel előirányzatosítás 1,6  1,6  0,0 

− maradvány előirányzatosítás 296,8  296,8  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 343,5 289,4 45,1 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 1,4   1,4 

− alapítvány 177,8   177,8 

− nonprofit társaság 14,0   14,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 4,2   4,2 

− egyéb  33,2   33,2 

Összes kifizetés 230,6   230,6 

 
07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés 
 
A jogcímcsoport a humanitárius segítségnyújtásra szoruló államok, területek megsegítésének 
finanszírozására szolgál, összhangban a nemzetközi humanitárius alapelvekkel és a 
humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó jogi normákkal és iránymutatásokkal. Ennek 
keretében humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve politikai 
jellegű fegyveres konfliktus, illetve strukturális humanitárius válság okozta károk, 
szenvedések enyhítésére.  
A jogcímcsoport 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 40,4 millió forintos maradvánnyal 
50,4 millió forintra módosult. 
A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 35,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 60,6 10,0 10,0 50,4 14,9 24,6 29,6 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 22,6 10,0 10,0 10,0 10,0 44,2 100,0 

Költségvetési maradvány 78,4 – 0,0 40,4 40,4 51,5 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítás 40,4 40,4       
2016. évi módosított előirányzat 50,4 40,4 10,0 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0 10,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− maradvány előirányzatosítás 40,4  40,4  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,4 40,4 10,0 

 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  1,5   1,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,2   0,2 

− alapítvány 6,0   6,0 

− gazdasági társaság 0,5   0,5 

− egyéb  6,7   6,7 

Összes kifizetés 14,9   14,9 
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07. cím 04. alcím 03. jogcímcsoport Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 
 
Az Afganisztáni PRT jogcímcsoport elkülönített részéből azonnali, helyszínen nyújtandó 
humanitárius vagy fejlesztési célra támogatás nyújtható, illetve beszerzés valósítható meg. A 
támogatás Afganisztán fejlesztési programjához illeszkedő projektek végrehajtására, vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás formájában nyújtható. A jogcímcsoport célja Afganisztán 
területén, Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás.   
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat a 
2015. évi maradvány előirányzatosításával 3,0 millió forintra növekedett.  
A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 2,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 130,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 132,2 – 0,0 3,0 2,9 2,2 96,7 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítás 3,0 3,0       
2016. évi módosított előirányzat 3,0 3,0 0,0 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 3,0 3,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3,0 3,0 0,0 
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Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

Összes kifizetés 0,0   0,0 

07. cím 04. alcím 04. jogcímcsoport EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 

A magyar kormányzat a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési 
és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával 
közös felújítását célozta meg. A projektek a külképviseleteken keresztül, illetve támogatási 
szerződések formájában, civil szervezetek által valósultak meg. A program keretében 
energiatakarékossági, fűtéskorszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg 
Kárpátalja szinte valamennyi járásában, mely nagy volumenű beruházások, felújítások révén 
számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra 
ítéltettek volna. 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal 
módosított előirányzat összege 12,0 millió forint.  
A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 11,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 37,6 0,0 0,0 12,0 0,5 1,3 4,2 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 49,6 – 0,0 12,0 12,0 24,2 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítás 12,0 12,0       
2016. évi módosított előirányzat 12,0 12,0 0,0 0,0   
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 12,0 12,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 12,0 12,0 10,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 0,5   0,5 

Összes kifizetés 0,5    0,5 

 
07. cím 04. alcím 05. jogcímcsoport Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok 
támogatása Ukrajnában 
 
A magyar kormányzat a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési 
és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával 
közös felújítását célozta meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtéskorszerűsítési, 
közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában, mely 
nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult 
meg, amelyek ennek hiányában bezárásra ítéltettek volna. A rekonstrukciós munkálatokon túl 
a Keleti partnerség program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális párbeszédnek teret 
nyitó események megvalósulásához is hozzájárult. 
A jogcímcsoport 40,0 millió forintos eredeti előirányzata a 242,9 millió forintos 
maradvánnyal 282,9 millió forintra módosult. 
A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 178,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 97,0 40,0 40,0 282,9 104,8 108,0 37,0 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 140,3 40,0 40,0 40,0 40,0 28,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

199,5 – 0,0 242,9 242,9 121,8 100,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítás 242,9 242,9       
2016. évi módosított előirányzat 282,9 242,9 40,0 0,0   

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0  40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− maradvány előirányzatosítás 242,9 242,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 282,9 242,9 40,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 3,0   3,0 

− egyéb 101,8   101,8 

Összes kifizetés 104,8   104,8  

 
07. cím 04. alcím 06. jogcímcsoport Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 
 
Az előirányzat egyrészt az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való csatlakozáshoz 
kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséhez, másrészt a Magyar Export-Import Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az IFC Együttműködési Alap működésével 
összefüggő, a 2016. évre eső vállalásának fedezését biztosítja. 
A jogcímcsoport kiadási előirányzata 2 487,2 millió forintra módosult, melyből 2 401,0 millió 
forint kifizetése történt meg.  A 2016. évi maradvány 86,2 millió forint, melyből 74,2 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 012,1 2 551,3 2 551,3 2 487,2 2 401,0 119,3 96,5 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 2 355,0 2 551,3 2 551,3 2 144,3 2 144,3 91,1 100,0 

Költségvetési maradvány - – 0,0 342,9 342,9 - 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támogatá

s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 551,3 0,0 2 551,3 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások fejezeti 
kezelésű sorra 

-407,0   -407,0   

  

- Maradvány előirányzatosítása 342,9 342,9       
2016. évi módosított előirányzat 2 487,2 342,9 2 144,3 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 551,3  2 551,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− irányító szervi hatáskör -407,0    -407,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 487,2 342,9 2 144,3 

 
 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 2 079,1   2 079,1 

− egyéb (megjelölve) 322,0   322,0 

Összes kifizetés 2 401,0   2 401,0  
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07. cím 05. alcím Peres ügyek 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló 
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, 
költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az 
előirányzat felülről nyitott. 
 
Az alcím 9,9 millió forintos eredeti előirányzata nem módosult, kifizetés nem történt, a 2016. 
évi maradvány 9,9 millió forint, melyből 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 9,9 9,9 9,9 0,0 - 0,0 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 - 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 – 0,0 0,0 9,9 - - 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 9,9 0,0 9,9 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
2016. évi módosított előirányzat 9,9 0,0 9,9 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 9,9 0,0 9,9 

2016. évi módosított előirányzat 9,9 0,0 9,9 

 
 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

Összes kifizetés 0,0     
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07. cím 07. alcím Fejezeti tartalék 
 
07. cím 07. alcím 01. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék 
 
A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal 
módosított előirányzat összege 36,5 millió forint, a teljesítés 100%-os.  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 36,5 36,5 - 100,0 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Költségvetési maradvány - – 0,0 36,5 36,5 - 100,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           

Irányítószervi hatáskör           
- Maradvány előirányzatosítása 36,5 36,5    
2016. évi módosított előirányzat 36,5 36,5 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− maradvány előirányzatosítás 36,5  36,5  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 36,5 36,5 0,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (…db) 36,5   36,5 

Összes kifizetés 36,5   36,5 
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07. cím 08. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 
 
A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél 
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány a 1787/2016. (XII. 17.) számú 
határozata szerinti előirányzat átcsoportosításról döntött. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 932,9 932,9 0,0 0,0 - - 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 932,9 932,9 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0 - - 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 932,9 0,0 932,9 0,0   
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskör           
- 1787/2016. (XII.27.) Korm. határozat 
alapján fejezetek közötti átcsoportosítás 

-932,9 0,0 -932,9 0,0 
  

Irányítószervi hatáskör           
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0   

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 932,9 0,0 932,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− kormány hatáskör -932,9    -932,9 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

Összes kifizetés 0,0     
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8/1/1 Eximbank Zrt.kamatkiegyenlítése 
 
 A 2016. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata 30 000,0 millió forint 
volt. Év közben a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján -3 573,0 millió forinttal 
csökkent a rendelkezésre álló összeg tekintettel az előirányzat kihasználtságára. A tényleges 
kifizetés összege 26 427,0 millió forint volt.  
 
A kamatkiegyenlítési igény 2016. évi változása alapvetően a növekvő hitelezési aktivitásra, 
kisebb részben az Eximbank forrásköltségének csökkenésére vezethető vissza. A 
forrásköltség csökkenését a piaci források alacsonyabb kamatszintje eredményezte. Az 
Eximbank által 2016-ban folyósított közel 417,0 milliárd forint (1 304 millió Euro) kedvező 
kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai 
vállalkozások exportját. 
 
09. cím 02. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
 
9/2/1  Eximbank Zrt. tőkeemelése  
 
A 2016. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata 20 000,0 millió forint 
volt. Év közben a 1421/2016. (VII.29.) Korm. határozat alapján a Magyarország 10. Európai 
Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében 3 792,4 
millió forinttal csökken a rendelkezésre álló összeg. A Magyar Export-Import Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a 1678/2016. (XI. 29.) Korm. 
határozat 28 492,4 millió forintot biztosított. A 44 700,0 millió forint kifizetése 2016. évben 
megtörtént.  
 
A 2016-ban megvalósult tőkeemelés a bank aktivitásának fenntartását célozta, a tőkehelyzet 
javítása az alábbi főbb tényezők miatt volt indokolt: 

− a hitel és garancia állomány növekedése következtében a bank kockázati kitettsége 
közel 400 milliárd forinttal emelkedett 2016. év végére; 

− a tőkekövetelményre vonatkozó szabályozás (CRR) változása az euróban denominált 
szuverén kitettségekre vonatkozóan. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 174 053,4 156 787,6 12 680,1 234 076,217 896,07 827,039 589,2169 467,7 234 779,9

1. Költségvetési szerv 74 415,1 72 929,4 7 070,1 92 285,417 896,05 404,93 247,379 999,5 106 547,7

-- -- -- ---------- --

01/00  Működési költségvetés -- -- -- ---------- --

01/01  Személyi juttatások 32 170,4 35 615,5 162,1 34 340,9-220,61 568,6-1 835,435 777,6 35 290,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 289,4 9 343,1 41,0 9 124,863,6360,4-530,89 384,1 9 277,3

01/03  Dologi kiadások 29 774,9 24 715,1 431,4 33 265,68 862,93 451,1560,025 146,5 38 020,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 194,2 269,3 -- 65,248,4-192,8--269,3 124,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 880,2 8,0 -- 2 839,82 900,336,5150,08,0 3 094,8

02/00  Felhalmozási költségvetés -- -- -- ---------- --

02/06  Beruházások 2 765,6 2 474,9 5 944,4 11 645,05 444,8181,14 903,58 419,3 18 948,7

02/07  Felújítások 159,3 314,9 491,2 759,4703,4----806,1 1 509,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 181,1 188,6 -- 244,793,2----188,6 281,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45 506,1 33 858,2 5 610,0 70 664,2--2 422,115 214,939 468,2 57 105,2

45 506,1 33 858,2 5 610,0 70 664,2--2 422,115 214,939 468,2 57 105,2

3. Központi előirányzat 54 132,2 50 000,0 -- 71 126,6----21 127,050 000,0 71 127,0

54 132,2 50 000,0 -- 71 126,6----21 127,050 000,0 71 127,0

BEVÉTELEK 14 747,4 8 225,5 -- 17 630,77 454,51 954,4--8 225,5 17 634,4

1. Költségvetési szerv 14 148,6 8 225,5 -- 17 250,47 454,51 574,1--8 225,5 17 254,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 598,8 -- -- 380,3--380,3---- 380,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26 014,6 -- -- 20 874,310 441,510 432,9---- 20 874,4

1. Költségvetési szerv 10 731,3 -- -- 10 441,510 441,5------ 10 441,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 15 283,3 -- -- 10 432,8--10 432,9---- 10 432,9

TÁMOGATÁSOK 100 033,5 98 562,1 12 680,1 145 179,5---4 560,318 462,2111 242,2 125 144,1

1. Költségvetési szerv 59 976,7 64 703,9 7 070,1 78 852,1--3 830,83 247,371 774,0 78 852,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 40 056,8 33 858,2 5 610,0 66 327,4---8 391,115 214,939 468,2 46 292,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 409,0 -- -- 2 547,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 409,0 -- -- 2 547,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20 874,3 -- -- -- -- -- -- -- 20 734,9
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 9 661,6 7 925,4 177,0 11 730,82 415,82 512,5-155,78 102,4 12 875,0 -- --

1 Működési költségvetés 9 492,9 7 718,0 177,0 11 588,32 480,52 435,8-172,17 895,0 12 639,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 557,7 4 888,7 114,8 6 411,5362,71 882,9-219,25 003,5 7 029,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 689,2 4 755,8 114,8 5 858,4------4 870,6 6 391,4

Külső személyi juttatások 868,5 132,9 -- 553,1------132,9 638,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 451,2 1 354,1 26,2 1 802,722,2549,9-87,71 380,3 1 864,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 241,6 1 419,9 36,0 2 616,11 152,5182,3134,81 455,9 2 925,5 -- --

Készletbeszerzés 52,5 37,7 -- 58,7------37,7 65,3

Kommunikációs szolgáltatások 362,1 253,5 -- 244,4------253,5 275,8

Szolgáltatási kiadások 676,3 357,0 36,0 898,7------393,0 1 071,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 773,8 655,8 -- 1 059,6------655,8 1 098,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 376,9 115,9 -- 354,7------115,9 414,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 49,3 -- 21,2212,7-181,1--49,3 80,9 -- --

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- 49,3 -- 21,2------49,3 80,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 242,4 6,0 -- 736,8730,41,8--6,0 738,2 -- --

Elvonások és befizetések 37,6 -- -- 90,3-------- 90,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 204,8 -- -- 646,5-------- 647,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

-- 6,0 -- --------6,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 0,9

2 Felhalmozási költségvetés 168,7 207,4 -- 142,5-64,776,716,4207,4 235,8 -- --

 / 6 Beruházások 154,6 151,4 -- 118,9-53,774,716,4151,4 188,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 25,5 0,2 -- 50,2------0,2 89,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 13,9 -- -- 9,0-------- 9,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 74,6 39,8 -- 16,3------39,8 17,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,7 79,2 -- 18,2------79,2 32,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 32,9 32,2 -- 25,2------32,2 40,0

 / 7 Felújítások -- -- -- ---2,02,0---- -- -- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,1 56,0 -- 23,6-9,0----56,0 47,0 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

14,1 56,0 -- 23,6------56,0 47,0

BEVÉTELEK 1 330,1 265,3 -- 2 282,42 015,51,6--265,3 2 282,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 540,9 36,0 -- 1 825,51 789,5----36,0 1 825,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

540,9 36,0 -- 1 825,5------36,0 1 825,5

3 Közhatalmi bevételek 96,8 90,0 -- 99,7--7,8--90,0 97,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 96,8 90,0 -- 99,7------90,0 97,8

4 Működési bevételek 29,9 83,3 -- 32,7-42,5-6,2--83,3 34,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 83,3 -- --------83,3 34,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1,9 -- -- 14,9-------- --

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,5 -- -- 2,7-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,7-------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- 0,4-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 27,3 -- -- 14,0-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 646,2 -- -- 304,2304,2------ 304,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 646,2 -- -- 304,2-------- 304,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,3 56,0 -- 20,3-35,7----56,0 20,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

16,3 56,0 -- 20,3------56,0 20,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 656,3 -- -- 400,3400,3------ 400,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 656,3 -- -- 400,3400,3------ 400,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 656,3 -- -- 400,3400,3------ 400,3

Maradvány igénybevétele 656,3 -- -- 400,3400,3------ 400,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 656,3 -- -- 400,3-------- 400,3

TÁMOGATÁSOK 8 075,5 7 660,1 177,0 10 192,3--2 510,9-155,77 837,1 10 192,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 075,5 7 660,1 177,0 10 192,3--2 510,9-155,77 837,1 10 192,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 075,5 7 660,1 177,0 10 192,3--2 510,9-155,77 837,1 10 192,3

Központi, irányító szervi támogatás 8 075,5 7 660,1 177,0 10 192,3--2 510,9-155,77 837,1 10 192,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 825,0 -- -- 989,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 400,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 144,2

Külképviseletek igazgatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )2

KIADÁSOK 54 660,1 56 050,0 6 735,0 73 733,813 549,76 491,83 313,162 785,0 86 139,6 -- --

1 Működési költségvetés 52 006,6 53 465,0 299,4 61 499,97 502,96 293,8-1 574,053 764,4 65 987,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 22 550,3 26 442,2 12,0 25 868,4-264,01 633,9-1 630,526 454,2 26 193,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 698,7 25 524,2 -- 24 722,1------25 524,2 24 795,5

Külső személyi juttatások 851,6 918,0 12,0 1 146,3------930,0 1 398,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

5 940,2 7 079,5 -- 6 758,481,5121,6-448,47 079,5 6 834,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 23 181,4 19 943,3 287,4 28 516,77 435,64 328,1354,920 230,7 32 349,3 -- --

Készletbeszerzés 871,4 234,5 -- 1 096,0------234,5 1 253,5

Kommunikációs szolgáltatások 749,5 147,9 -- 1 761,2------147,9 1 889,3

Szolgáltatási kiadások 14 098,2 10 210,7 63,9 16 337,5------10 274,6 18 236,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 323,5 559,9 -- 2 080,2------559,9 2 481,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 138,8 8 790,3 223,5 7 241,8------9 013,8 8 488,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- ---173,7173,7---- -- -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 334,7 -- -- 356,4423,536,5150,0-- 610,0 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- ---------- 150,0

Elvonások és befizetések 130,0 -- -- 202,1-------- 233,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

-- -- -- ---------- 27,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 125,2 -- -- 138,9-------- 181,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 79,5 -- -- 15,4-------- 17,8

2 Felhalmozási költségvetés 2 653,5 2 585,0 6 435,6 12 233,96 046,8198,04 887,19 020,6 20 152,5 -- --

 / 6 Beruházások 2 430,4 2 172,4 5 944,4 11 299,75 252,6198,04 887,18 116,8 18 454,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 69,7 -- -- 274,6-------- 456,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 129,3 511,0 1 989,0 6 998,1------2 500,0 11 708,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 437,3 -- 3 327,7 1 154,7------3 327,7 2 397,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 638,8 918,3 627,7 2 580,4------1 546,0 3 487,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 155,3 743,1 -- 291,9------743,1 404,6

 / 7 Felújítások 159,3 300,0 491,2 717,9676,8----791,2 1 468,0 -- --

Ingatlanok felújítása 155,0 300,0 1,2 699,4------301,2 1 205,6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,3 -- 490,0 15,0------490,0 254,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,0 -- -- 3,5-------- 7,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63,8 112,6 -- 216,3117,4----112,6 230,0 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

63,8 112,6 -- 140,3------112,6 151,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 76,0-------- 78,3

BEVÉTELEK 10 852,2 7 087,7 -- 14 101,95 119,41 894,8--7 087,7 14 101,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 880,2 -- -- 3 632,33 515,5------ 3 632,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

880,2 -- -- 3 632,3-------- 3 632,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 761,7 -- -- 0,30,3------ 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

761,7 -- -- 0,3-------- 0,3

3 Közhatalmi bevételek 5 617,5 5 027,7 -- 5 760,1-270,81 003,2--5 027,7 5 760,1

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 5 617,5 5 027,7 -- 5 760,1------5 027,7 5 760,1

4 Működési bevételek 3 230,8 2 000,0 -- 2 777,958,4836,3--2 000,0 2 777,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 76,2 70,0 -- 275,9------70,0 275,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21,7 10,0 -- 17,7------10,0 17,7

 / 5 Ellátási díjak 218,4 200,0 -- 248,0------200,0 248,0

 / 8 Kamatbevételek 2,0 -- -- 1,8-------- 1,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 61,5 -- -- 1,7-------- 1,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 10,4 5,0 -- 12,4------5,0 12,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 2 840,6 1 715,0 -- 2 220,4------1 715,0 2 220,4

5 Felhalmozási bevételek 3,6 -- -- 58,06,151,9---- 58,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3,6 -- -- 58,0-------- 58,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 324,8 -- -- 1 805,31 801,93,4---- 1 805,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 324,8 -- -- 1 805,3-------- 1 805,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33,6 60,0 -- 68,08,0----60,0 68,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

33,6 60,0 -- 68,0------60,0 68,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 960,5 -- -- 8 430,38 430,3------ 8 430,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7 960,5 -- -- 8 430,38 430,3------ 8 430,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 960,5 -- -- 8 430,38 430,3------ 8 430,3

Maradvány igénybevétele 7 960,5 -- -- 8 430,38 430,3------ 8 430,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 960,5 -- -- 8 430,3-------- 8 430,3

TÁMOGATÁSOK 44 277,7 48 962,3 6 735,0 63 607,4--4 597,03 313,155 697,3 63 607,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 44 277,7 48 962,3 6 735,0 63 607,4--4 597,03 313,155 697,3 63 607,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 44 277,7 48 962,3 6 735,0 63 607,4--4 597,03 313,155 697,3 63 607,4

Központi, irányító szervi támogatás 44 277,7 48 962,3 6 735,0 63 607,4--4 597,03 313,155 697,3 63 607,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 215,0 -- -- 1 287,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 430,3 -- -- -- -- -- -- -- 12 405,8

Külügyi és Külgazdasági Intézet ( 01131 Nemzetközi diplomácia )3

KIADÁSOK 282,6 190,0 -- 335,0102,140,72,2190,0 335,0 -- --

1 Működési költségvetés 267,6 180,0 -- 308,885,940,72,2180,0 308,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 122,6 104,0 -- 135,85,726,00,1104,0 135,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 100,8 99,2 -- 101,6------99,2 101,6

Külső személyi juttatások 21,8 4,8 -- 34,2------4,8 34,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

34,5 29,1 -- 37,50,57,9--29,1 37,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 89,6 46,9 -- 102,146,36,82,146,9 102,1 -- --

Készletbeszerzés 2,1 1,0 -- 5,4------1,0 5,4

Kommunikációs szolgáltatások 9,1 6,8 -- 10,9------6,8 10,9

Szolgáltatási kiadások 48,8 28,6 -- 57,2------28,6 57,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 11,7 2,6 -- 9,5------2,6 9,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17,9 7,9 -- 19,1------7,9 19,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,9 -- -- 33,433,4------ 33,4 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,5 -- -- 33,4-------- 33,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 10,0 -- 26,216,2----10,0 26,2 -- --

 / 6 Beruházások 15,0 10,0 -- 3,7-6,3----10,0 3,7 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,0 -- -- 0,4-------- 0,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,8 7,8 -- 2,3------7,8 2,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,0 0,1 -- 0,2------0,1 0,2

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- 2,1 -- --------2,1 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,2 -- -- 0,8-------- 0,8

 / 7 Felújítások -- -- -- 22,522,5------ 22,5 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 13,9-------- 13,9

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 3,8-------- 3,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 4,8-------- 4,8

BEVÉTELEK 41,8 2,0 -- 52,442,89,0--2,0 53,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,5 2,0 -- 13,213,6----2,0 15,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,5 2,0 -- 13,2------2,0 15,6

4 Működési bevételek 20,0 -- -- 12,5--9,0---- 9,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,9 -- -- 1,1-------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 12,4 -- -- 4,8-------- 9,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,5 -- -- 0,4-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,6 -- -- 1,3-------- --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 2,2 -- -- 1,4-------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 3,5-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 21,3 -- -- 26,729,2------ 29,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 21,3 -- -- 26,7-------- 29,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 64,7 -- -- 59,359,3------ 59,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 64,7 -- -- 59,359,3------ 59,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 64,7 -- -- 59,359,3------ 59,3

Maradvány igénybevétele 64,7 -- -- 59,359,3------ 59,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 64,7 -- -- 59,3-------- 59,3

TÁMOGATÁSOK 235,4 188,0 -- 221,9--31,72,2188,0 221,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 235,4 188,0 -- 221,9--31,72,2188,0 221,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 235,4 188,0 -- 221,9--31,72,2188,0 221,9

Központi, irányító szervi támogatás 235,4 188,0 -- 221,9--31,72,2188,0 221,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 27,0 -- -- 21,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 59,3 -- -- -- -- -- -- -- -1,4

Balassi Intézet ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )4

KIADÁSOK 6 976,5 5 864,0 158,1 3 533,21 071,9-3 648,587,76 022,1 3 533,2 -- --

1 Működési költségvetés 6 845,2 5 778,0 158,1 3 499,41 030,5-3 554,987,75 936,1 3 499,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 014,0 3 039,2 35,3 786,8-327,7-1 974,214,23 074,5 786,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 554,1 2 063,0 23,8 565,3------2 086,8 565,3
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teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 
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2016. évi 
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módosítás

Intézményi 
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módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Külső személyi juttatások 1 459,9 976,2 11,5 221,5------987,7 221,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

608,0 558,7 14,8 190,6-69,2-319,05,3573,5 190,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 931,8 1 958,1 108,0 821,0-238,8-1 074,568,22 066,1 821,0 -- --

Készletbeszerzés 108,3 80,0 -- 55,5------80,0 55,5

Kommunikációs szolgáltatások 107,3 44,7 -- 29,4------44,7 29,4

Szolgáltatási kiadások 2 234,2 1 163,9 62,3 527,6------1 226,2 527,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 216,5 63,3 22,7 70,8------86,0 70,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 265,5 606,2 23,0 137,7------629,2 137,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 194,2 220,0 -- 44,09,4-185,4--220,0 44,0 -- --

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 194,2 220,0 -- 44,0------220,0 44,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 97,2 2,0 -- 1 657,01 656,8-1,8--2,0 1 657,0 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 16,3 2,0 -- 0,2------2,0 0,2

Elvonások és befizetések 6,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 66,2 -- -- 1 655,9-------- 1 655,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,4 -- -- 0,9-------- 0,9

2 Felhalmozási költségvetés 131,3 86,0 -- 33,841,4-93,6--86,0 33,8 -- --

 / 6 Beruházások 131,3 86,0 -- 33,839,4-91,6--86,0 33,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 40,4 -- -- 0,4-------- 0,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 20,1 11,4 -- 1,7------11,4 1,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 52,0 56,3 -- 24,6------56,3 24,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18,8 18,3 -- 7,1------18,3 7,1

 / 7 Felújítások -- -- -- --2,0-2,0---- -- -- --

BEVÉTELEK 1 807,9 790,5 -- 654,5206,0-339,7--790,5 656,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 933,2 -- -- 176,6178,9------ 178,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

933,2 -- -- 176,6-------- 178,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,70,7------ 0,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,7-------- 0,7

4 Működési bevételek 856,6 790,5 -- 450,8---339,7--790,5 450,8

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,0 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 577,2 235,3 -- 133,6------235,3 133,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 26,1 14,5 -- 4,0------14,5 4,0

 / 5 Ellátási díjak 153,5 182,3 -- 73,6------182,3 73,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13,3 2,7 -- 3,2------2,7 3,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- -- -- 2,6-------- 2,6

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 8,7 -- -- 0,7-------- 0,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,0 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 75,7 355,7 -- 232,1------355,7 232,1

5 Felhalmozási bevételek 1,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 17,0 -- -- 26,426,4------ 26,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 17,0 -- -- 26,4-------- 26,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 137,1 -- -- 865,9865,9------ 865,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 137,1 -- -- 865,9865,9------ 865,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 137,1 -- -- 865,9865,9------ 865,9

Maradvány igénybevétele 1 137,1 -- -- 865,9865,9------ 865,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 137,1 -- -- 865,9-------- 865,9

TÁMOGATÁSOK 4 897,4 5 073,5 158,1 2 010,5---3 308,887,75 231,6 2 010,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 897,4 5 073,5 158,1 2 010,5---3 308,887,75 231,6 2 010,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 897,4 5 073,5 158,1 2 010,5---3 308,887,75 231,6 2 010,5

Központi, irányító szervi támogatás 4 897,4 5 073,5 158,1 2 010,5---3 308,887,75 231,6 2 010,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 214,0 -- -- 143,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 865,9 -- -- -- -- -- -- -- -2,3

Nemzeti Befektetési Ügynökség ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )5

KIADÁSOK 2 834,3 2 900,0 -- 2 952,6756,58,4--2 900,0 3 664,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 696,8 2 810,0 -- 2 739,9554,88,4--2 810,0 3 373,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 925,8 1 141,4 -- 1 138,42,7----1 141,4 1 144,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 859,0 1 103,2 -- 1 042,2------1 103,2 1 043,1

Külső személyi juttatások 66,8 38,2 -- 96,2------38,2 101,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

255,5 321,7 -- 335,628,6----321,7 350,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 330,5 1 346,9 -- 1 209,7467,38,4--1 346,9 1 822,6 -- --

Készletbeszerzés 76,2 62,2 -- 30,0------62,2 33,6

Kommunikációs szolgáltatások 62,3 57,3 -- 63,2------57,3 75,0

Szolgáltatási kiadások 370,9 454,4 -- 496,1------454,4 548,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 224,3 416,1 -- 346,1------416,1 765,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 596,8 356,9 -- 274,3------356,9 400,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 185,0 -- -- 56,256,2------ 56,2 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 184,7 -- -- 56,2-------- 56,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 137,5 90,0 -- 212,7201,7----90,0 291,7 -- --

 / 6 Beruházások 34,3 55,1 -- 188,9212,8----55,1 267,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 7,4 34,7 -- 110,8------34,7 165,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1,2 -- -- 2,5-------- 5,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 12,4 13,4 -- 21,6------13,4 24,4
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XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás
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törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6,0 7,0 -- 13,9------7,0 15,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,3 -- -- 40,1-------- 56,9

 / 7 Felújítások -- 14,9 -- 19,04,1----14,9 19,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 15,0-------- 15,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 14,9 -- 4,0------14,9 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 103,2 20,0 -- 4,8-15,2----20,0 4,8 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,2 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

3,0 20,0 -- 4,8------20,0 4,8

BEVÉTELEK 116,6 80,0 -- 159,270,88,4--80,0 159,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91,7 60,0 -- 130,870,8----60,0 130,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

91,7 60,0 -- 130,8------60,0 130,8

4 Működési bevételek 18,4 16,4 -- 24,7--8,3--16,4 24,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 7,8 6,7 -- 4,9------6,7 4,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,8 4,1 -- 10,6------4,1 10,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,3 3,5 -- 4,2------3,5 4,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,5 2,1 -- 5,0------2,1 5,0

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,6 3,6 -- 3,7--0,1--3,6 3,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

4,6 3,6 -- 3,7------3,6 3,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 912,7 -- -- 685,7685,7------ 685,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 912,7 -- -- 685,7685,7------ 685,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 912,7 -- -- 685,7685,7------ 685,7

Maradvány igénybevétele 912,7 -- -- 685,7685,7------ 685,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 912,7 -- -- 685,7-------- 685,7

TÁMOGATÁSOK 2 490,7 2 820,0 -- 2 820,0------2 820,0 2 820,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 490,7 2 820,0 -- 2 820,0------2 820,0 2 820,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 490,7 2 820,0 -- 2 820,0------2 820,0 2 820,0

Központi, irányító szervi támogatás 2 490,7 2 820,0 -- 2 820,0------2 820,0 2 820,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 128,0 -- -- 107,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 685,7 -- -- -- -- -- -- -- 712,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Célelőirányzatok ( 01139 Külügyek (nem bontott) )17

2811



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
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módosítás
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2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )17 1

KIADÁSOK 20 748,8 10 366,1 -- 31 360,7--2 112,5--10 366,1 12 478,6 -- --

1 Működési költségvetés 174,3 40,0 -- 227,4--11,9--40,0 51,9

 / 3 Dologi kiadások 93,9 40,0 -- 96,6--11,9--40,0 51,9

Szolgáltatási kiadások 93,9 40,0 -- 96,6------40,0 51,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,4 -- -- 130,8-------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 80,4 -- -- 130,8-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20 574,5 10 326,1 -- 31 133,3--2 100,6--10 326,1 12 426,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 574,5 10 326,1 -- 31 133,3--2 100,6--10 326,1 12 426,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 574,5 10 326,1 -- 31 133,3------10 326,1 12 426,7

BEVÉTELEK 57,9 -- -- 2,4--2,4---- 2,4 -- --

4 Működési bevételek 16,5 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 16,5 -- -- 0,6-------- 0,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,4 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,4 -- -- 1,8-------- 1,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 330,2 -- -- 2 110,1--2 110,1---- 2 110,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 12 330,2 -- -- 2 110,1--2 110,1---- 2 110,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 12 330,2 -- -- 2 110,1--2 110,1---- 2 110,1

Maradvány igénybevétele 12 330,2 -- -- 2 110,1--2 110,1---- 2 110,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 330,2 -- -- 2 110,1-------- 2 110,1

TÁMOGATÁSOK 10 470,8 10 366,1 -- 29 259,8------10 366,1 10 366,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 470,8 10 366,1 -- 29 259,8------10 366,1 10 366,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 470,8 10 366,1 -- 29 259,8------10 366,1 10 366,1

Központi, irányító szervi támogatás 10 470,8 10 366,1 -- 29 259,8------10 366,1 10 366,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 110,1 -- -- -- -- -- -- -- 11,6

Kötött segélyhitelezés ( 01139 Külügyek (nem bontott) )17 2

KIADÁSOK 1 878,7 579,3 -- 1 724,8--7,9--579,3 587,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 878,7 579,3 -- 1 724,8--7,9--579,3 587,2

 / 3 Dologi kiadások 2,7 2,0 -- 6,5--4,6--2,0 6,6

Szolgáltatási kiadások 2,7 2,0 -- 6,5------2,0 6,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 876,0 577,3 -- 1 718,3--3,3--577,3 580,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,2-------- 6,2

Kamattámogatások 385,1 -- -- 462,4-------- 111,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 490,9 577,3 -- 1 249,7------577,3 462,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 159,3 -- -- 7,9--7,9---- 7,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 159,3 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 159,3 -- -- 7,9--7,9---- 7,9
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Maradvány igénybevétele 159,3 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 159,3 -- -- 7,9-------- 7,9

TÁMOGATÁSOK 1 727,3 579,3 -- 1 721,0------579,3 579,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 727,3 579,3 -- 1 721,0------579,3 579,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 727,3 579,3 -- 1 721,0------579,3 579,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 727,3 579,3 -- 1 721,0------579,3 579,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,9 -- -- -- -- -- -- -- 4,1

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat ( 01112 Kormányzat )17 3

KIADÁSOK 71,7 450,0 -- 4 068,4--1 129,63 688,0450,0 5 267,6 -- --

1 Működési költségvetés 34,9 450,0 -- 3 818,8--863,93 688,0450,0 5 001,9

 / 3 Dologi kiadások 0,3 450,0 -- 3 477,3--501,33 688,0450,0 4 639,3

Szolgáltatási kiadások 0,3 450,0 -- 2 738,6------450,0 3 653,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 738,7-------- 985,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,6 -- -- 341,5--362,6---- 362,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34,3 -- -- 314,0-------- 314,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,3 -- -- 27,5-------- 48,6

2 Felhalmozási költségvetés 36,8 -- -- 249,6--265,7---- 265,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36,8 -- -- 249,6--265,7---- 265,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 249,6-------- 265,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 701,3 -- -- 1 129,6--1 129,6---- 1 129,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 701,3 -- -- 1 129,6--1 129,6---- 1 129,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 701,3 -- -- 1 129,6--1 129,6---- 1 129,6

Maradvány igénybevétele 701,3 -- -- 1 129,6--1 129,6---- 1 129,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 701,3 -- -- 1 129,6-------- 1 129,6

TÁMOGATÁSOK 500,0 450,0 -- 4 138,0----3 688,0450,0 4 138,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 500,0 450,0 -- 4 138,0----3 688,0450,0 4 138,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 500,0 450,0 -- 4 138,0----3 688,0450,0 4 138,0

Központi, irányító szervi támogatás 500,0 450,0 -- 4 138,0----3 688,0450,0 4 138,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 129,6 -- -- -- -- -- -- -- 1 199,2

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

17 5

KIADÁSOK -- 5 500,0 -- 67,3---5 188,2--5 500,0 311,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 5 500,0 -- 67,3---5 188,2--5 500,0 311,8

 / 1 Személyi juttatások -- 5 495,5 -- -----5 461,9--5 495,5 33,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 5 495,5 -- --------5 495,5 33,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 2,9 -- -----2,9--2,9 --

 / 3 Dologi kiadások -- 1,6 -- -----1,4--1,6 0,2
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Szolgáltatási kiadások -- 1,6 -- --------1,6 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 67,3--278,0---- 278,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 67,3-------- 278,0

BEVÉTELEK 45,6 -- -- 227,4--227,4---- 227,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 206,0--206,0---- 206,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 206,0-------- 206,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 45,6 -- -- 21,4--21,4---- 21,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 45,6 -- -- 21,4-------- 21,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 50,6--50,6---- 50,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,6--50,6---- 50,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,6--50,6---- 50,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,6--50,6---- 50,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 50,6-------- 50,6

TÁMOGATÁSOK 5,0 5 500,0 -- 33,8---5 466,2--5 500,0 33,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,0 5 500,0 -- 33,8---5 466,2--5 500,0 33,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,0 5 500,0 -- 33,8---5 466,2--5 500,0 33,8

Központi, irányító szervi támogatás 5,0 5 500,0 -- 33,8---5 466,2--5 500,0 33,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,6 -- -- -- -- -- -- -- 244,5

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01138 
Külügyi szakigazgatás )

17 6

KIADÁSOK 2 377,1 780,0 -- 6 266,0--3 866,92 764,0780,0 7 410,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 377,1 780,0 -- 6 264,6--3 817,82 764,0780,0 7 361,8

 / 1 Személyi juttatások -- 281,6 -- -----281,6--281,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 281,6 -- --------281,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 98,2 -- -----98,2--98,2 --

 / 3 Dologi kiadások 1 527,7 400,2 -- 5 885,5--3 765,62 750,0400,2 6 915,8

Készletbeszerzés 1,7 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 1 202,0 400,2 -- 4 635,8------400,2 5 487,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,7 -- -- 1,5-------- 1,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 322,3 -- -- 1 248,2-------- 1 427,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 849,4 -- -- 379,1--432,014,0-- 446,0

Nemzetközi kötelezettségek 839,4 -- -- 9,3-------- 9,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 193,9-------- 193,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,0 -- -- 175,9-------- 242,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,4--49,1---- 49,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,4--49,1---- 49,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,4-------- 9,1

BEVÉTELEK 1,2 -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,4-------- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 127,4--4 127,4---- 4 127,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 127,4--4 127,4---- 4 127,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 127,4--4 127,4---- 4 127,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 127,4--4 127,4---- 4 127,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 127,4-------- 4 127,4

TÁMOGATÁSOK 6 503,3 780,0 -- 3 283,1---260,92 764,0780,0 3 283,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 503,3 780,0 -- 3 283,1---260,92 764,0780,0 3 283,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 503,3 780,0 -- 3 283,1---260,92 764,0780,0 3 283,1

Központi, irányító szervi támogatás 6 503,3 780,0 -- 3 283,1---260,92 764,0780,0 3 283,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 127,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 144,9

Kormányfői Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 8

KIADÁSOK 656,6 -- -- 914,8--746,7385,0-- 1 131,7 -- --

1 Működési költségvetés 656,6 -- -- 914,8--746,7385,0-- 1 131,7

 / 1 Személyi juttatások 43,8 -- -- 54,9--20,250,0-- 70,2

Külső személyi juttatások 43,8 -- -- 54,9-------- 70,2

 / 3 Dologi kiadások 460,6 -- -- 649,9--516,5335,0-- 851,5

Készletbeszerzés 1,3 -- -- 2,7-------- 2,7

Kommunikációs szolgáltatások 0,5 -- -- 0,3-------- 0,6

Szolgáltatási kiadások 55,7 -- -- 45,2-------- 85,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 352,9 -- -- 567,4-------- 689,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 50,2 -- -- 34,3-------- 72,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 152,2 -- -- 210,0--210,0---- 210,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 152,2 -- -- 210,0-------- 210,0

BEVÉTELEK 245,3 -- -- 120,2--120,2---- 120,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 140,6 -- -- 22,4--21,4---- 22,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

140,6 -- -- 22,4-------- 22,4

4 Működési bevételek 20,8 -- -- ----1,0---- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,8 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 83,9 -- -- 97,8--97,8---- 97,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 83,9 -- -- 97,8-------- 97,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 208,8 -- -- 393,5--393,5---- 393,5 -- --
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8 Maradvány igénybevétele 208,8 -- -- 393,5--393,5---- 393,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 208,8 -- -- 393,5--393,5---- 393,5

Maradvány igénybevétele 208,8 -- -- 393,5--393,5---- 393,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208,8 -- -- 393,5-------- 393,5

TÁMOGATÁSOK 596,0 -- -- 618,0--233,0385,0-- 618,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 596,0 -- -- 618,0--233,0385,0-- 618,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 596,0 -- -- 618,0--233,0385,0-- 618,0

Központi, irányító szervi támogatás 596,0 -- -- 618,0--233,0385,0-- 618,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 393,5 -- -- -- -- -- -- -- 216,9

Államfői Protokoll támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 9

KIADÁSOK 101,5 -- -- 16,7--27,4---- 27,4 -- --

1 Működési költségvetés 101,5 -- -- 16,7--27,4---- 27,4

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- ----6,0---- 6,0

Külső személyi juttatások -- -- -- ---------- 6,0

 / 3 Dologi kiadások 9,5 -- -- 0,1--3,2---- 3,2

Szolgáltatási kiadások 6,0 -- -- 0,1-------- 0,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,8 -- -- ---------- 1,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,7 -- -- ---------- 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 92,0 -- -- 16,6--18,2---- 18,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92,0 -- -- 16,6-------- 18,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 128,9 -- -- 27,4--27,4---- 27,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 128,9 -- -- 27,4--27,4---- 27,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 128,9 -- -- 27,4--27,4---- 27,4

Maradvány igénybevétele 128,9 -- -- 27,4--27,4---- 27,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 128,9 -- -- 27,4-------- 27,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 27,4 -- -- -- -- -- -- -- 10,7

Magyar-indiai közös KKV Alap ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 11

KIADÁSOK 22,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 22,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 22,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 22,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 22,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kisebbségpolitikai célok támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 12
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 3,7 -- -- 2,5--6,7---- 6,7 -- --

1 Működési költségvetés 3,7 -- -- 2,5--6,7---- 6,7

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ----0,4---- 0,4

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 -- -- 2,5--6,3---- 6,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 2,5-------- 2,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,5 -- -- ---------- 3,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,4 -- -- 6,7--6,7---- 6,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,4 -- -- 6,7--6,7---- 6,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,4 -- -- 6,7--6,7---- 6,7

Maradvány igénybevétele 10,4 -- -- 6,7--6,7---- 6,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,4 -- -- 6,7-------- 6,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,7 -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Közép-európai elnökségi feladatok ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 13

KIADÁSOK 3,9 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,9 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek  kisegítő tevékenységei )

17 14

KIADÁSOK 118,5 -- -- 4,8--4,8---- 4,8 -- --

1 Működési költségvetés 118,5 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 3 Dologi kiadások 3,0 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 2,5 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 115,5 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 115,5 -- -- 4,8-------- 4,8

BEVÉTELEK 52,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 9,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 9,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 71,3 -- -- 4,8--4,8---- 4,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 71,3 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 71,3 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

Maradvány igénybevétele 71,3 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 71,3 -- -- 4,8-------- 4,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,8 -- -- -- -- -- -- -- --

MPA EU kommunikáció ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )17 15

KIADÁSOK 17,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 17,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 17,4 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 13,7 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 17,4 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 17,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 17,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )17 16

KIADÁSOK 120,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 120,1 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 120,1 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 120,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 105,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 105,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 105,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 105,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 105,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 15,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 15,1 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15,1 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 15,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( X 1231 )27

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Európai Területi Társulások támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 88,4 110,0 -- 184,0--96,2--110,0 206,2 -- --

1 Működési költségvetés 88,4 110,0 -- 179,6--91,6--110,0 201,6

 / 3 Dologi kiadások 0,3 1,0 -- 0,5--0,3--1,0 1,3

Szolgáltatási kiadások 0,3 1,0 -- 0,5------1,0 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,1 109,0 -- 179,1--91,3--109,0 200,3

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,1 -- -- 9,8-------- 9,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 81,0 109,0 -- 169,3------109,0 189,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,4--4,6---- 4,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,4--4,6---- 4,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,0-------- 1,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3,4-------- 3,6

BEVÉTELEK 0,4 -- -- 0,5--0,5---- 0,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 56,7 -- -- 95,7--95,7---- 95,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 56,7 -- -- 95,7--95,7---- 95,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 56,7 -- -- 95,7--95,7---- 95,7

Maradvány igénybevétele 56,7 -- -- 95,7--95,7---- 95,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56,7 -- -- 95,7-------- 95,7

TÁMOGATÁSOK 126,9 110,0 -- 110,0------110,0 110,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 126,9 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 126,9 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

Központi, irányító szervi támogatás 126,9 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 95,6 -- -- -- -- -- -- -- 22,2

Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )27 3

KIADÁSOK 70,3 40,0 -- 111,8--30,080,040,0 150,0 -- --

1 Működési költségvetés 69,9 40,0 -- 108,6--25,980,040,0 145,9

 / 3 Dologi kiadások 0,2 0,2 -- 0,3--0,4--0,2 0,5

Szolgáltatási kiadások 0,2 0,2 -- 0,3------0,2 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69,7 39,8 -- 108,3--25,580,039,8 145,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69,6 39,8 -- 108,3------39,8 145,4

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 -- -- 3,2--4,1---- 4,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 -- -- 3,2--4,1---- 4,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,4 -- -- 3,2-------- 4,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 30,0-------- 30,0

TÁMOGATÁSOK 100,2 40,0 -- 120,0----80,040,0 120,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,2 40,0 -- 120,0----80,040,0 120,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,2 40,0 -- 120,0----80,040,0 120,0

Központi, irányító szervi támogatás 100,2 40,0 -- 120,0----80,040,0 120,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 30,0 -- -- -- -- -- -- -- 38,2

Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek 
tevékenységei (nem bontott) )

27 4

KIADÁSOK 57,9 -- -- 11,0--14,9---- 14,9 -- --

1 Működési költségvetés 57,9 -- -- 11,0--14,9---- 14,9

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ----0,4---- 0,4

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 57,8 -- -- 11,0--14,5---- 14,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,8 -- -- 10,0-------- 10,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6,0 -- -- 1,0-------- 4,5

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 72,7 -- -- 14,8--14,8---- 14,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 72,7 -- -- 14,8--14,8---- 14,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 72,7 -- -- 14,8--14,8---- 14,8

Maradvány igénybevétele 72,7 -- -- 14,8--14,8---- 14,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 72,7 -- -- 14,8-------- 14,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14,8 -- -- -- -- -- -- -- 3,9

Külföldi magyar emlékek megőrzése ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 5

KIADÁSOK 4,1 -- -- 13,7--26,5---- 26,5 -- --

1 Működési költségvetés 2,3 -- -- 12,5--25,3---- 25,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,2---- 0,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,3 -- -- 12,5--25,1---- 25,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,4 -- -- 12,5-------- 12,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,9 -- -- ---------- 12,6

2 Felhalmozási költségvetés 1,8 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,8 -- -- 1,2-------- 1,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 30,7 -- -- 26,5--26,5---- 26,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 30,7 -- -- 26,5--26,5---- 26,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 30,7 -- -- 26,5--26,5---- 26,5

Maradvány igénybevétele 30,7 -- -- 26,5--26,5---- 26,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 30,7 -- -- 26,5-------- 26,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,6 -- -- -- -- -- -- -- 12,8

Népirtás Megelőzési Központ támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 6

KIADÁSOK 2,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 2,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 2,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Határmenti gazdaságfejlesztési programok ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )27 7

KIADÁSOK -- -- 3 500,0 4 105,7--50,61 650,03 500,0 5 200,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 170,5--30,1150,0-- 180,1

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----23,527,0-- 3,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- ---------- 1,1

Külső személyi juttatások -- -- -- ---------- 2,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----5,87,3-- 1,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 13,1--12,05,7-- 17,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 13,1-------- 17,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 157,4--47,4110,0-- 157,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 157,4-------- 157,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 3 500,0 3 935,2--20,51 500,03 500,0 5 020,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 3 500,0 3 935,2--20,51 500,03 500,0 5 020,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 3 500,0 3 935,2------3 500,0 5 020,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 80,0-------- 80,0

TÁMOGATÁSOK 80,0 -- 3 500,0 5 120,6---29,41 650,03 500,0 5 120,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 80,0 -- 3 500,0 5 120,6---29,41 650,03 500,0 5 120,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 80,0 -- 3 500,0 5 120,6---29,41 650,03 500,0 5 120,6

Központi, irányító szervi támogatás 80,0 -- 3 500,0 5 120,6---29,41 650,03 500,0 5 120,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 80,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 094,9

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 8

KIADÁSOK -- -- 2 110,0 1 963,5---1,5--2 110,0 2 108,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 110,0 75,8--4,1--110,0 114,1

 / 1 Személyi juttatások -- -- 58,9 -----52,0--58,9 6,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- 58,9 --------58,9 0,5

Külső személyi juttatások -- -- -- ---------- 6,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 24,4 -----22,8--24,4 1,6

 / 3 Dologi kiadások -- -- 26,7 0,2--3,3--26,7 30,0

Szolgáltatási kiadások -- -- 26,7 0,2------26,7 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 75,6--75,6---- 75,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 75,6-------- 75,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 2 000,0 1 887,7---5,6--2 000,0 1 994,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 2 000,0 1 887,7---5,6--2 000,0 1 994,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 2 000,0 1 887,7------2 000,0 1 994,4

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 110,0 2 108,5---1,5--2 110,0 2 108,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 110,0 2 108,5---1,5--2 110,0 2 108,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 110,0 2 108,5---1,5--2 110,0 2 108,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 110,0 2 108,5---1,5--2 110,0 2 108,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 145,0

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések ( X 1231 )37

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások ( 01131 Nemzetközi diplomácia )37 1

KIADÁSOK 10 561,0 7 460,0 -- 4 063,4---2 225,1556,97 460,0 5 791,8 -- --

1 Működési költségvetés 10 561,0 7 460,0 -- 4 063,4---2 225,1556,97 460,0 5 791,8

 / 3 Dologi kiadások 26,4 27,0 -- 25,0--18,20,227,0 45,4

Szolgáltatási kiadások 26,4 27,0 -- 25,0------27,0 45,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 534,6 7 433,0 -- 4 038,4---2 243,3556,77 433,0 5 746,4

Nemzetközi kötelezettségek 10 529,0 7 433,0 -- 4 038,4------7 433,0 5 746,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 138,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 138,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

138,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 341,6 -- -- 141,0--141,0---- 141,0 -- --
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8 Maradvány igénybevétele 341,6 -- -- 141,0--141,0---- 141,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 341,6 -- -- 141,0--141,0---- 141,0

Maradvány igénybevétele 341,6 -- -- 141,0--141,0---- 141,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 341,6 -- -- 141,0-------- 141,0

TÁMOGATÁSOK 10 222,1 7 460,0 -- 5 650,7---2 366,2556,97 460,0 5 650,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 222,1 7 460,0 -- 5 650,7---2 366,2556,97 460,0 5 650,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 222,1 7 460,0 -- 5 650,7---2 366,2556,97 460,0 5 650,7

Központi, irányító szervi támogatás 10 222,1 7 460,0 -- 5 650,7---2 366,2556,97 460,0 5 650,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 141,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 728,4

Európai uniós befizetések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )37 2

KIADÁSOK 5 823,1 4 900,0 -- 12 857,9--1 119,66 992,44 900,0 13 012,0 -- --

1 Működési költségvetés 5 823,1 4 900,0 -- 12 857,9--1 119,66 992,44 900,0 13 012,0

 / 3 Dologi kiadások 16,3 20,0 -- 38,6--29,1--20,0 49,1

Szolgáltatási kiadások 14,6 20,0 -- 37,7------20,0 48,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,7 -- -- 0,9-------- 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 806,8 4 880,0 -- 12 819,3--1 090,56 992,44 880,0 12 962,9

Nemzetközi kötelezettségek 5 806,3 4 880,0 -- 12 819,3------4 880,0 12 962,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24,3 -- -- 1 212,4--1 212,4---- 1 212,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 24,3 -- -- 1 212,4--1 212,4---- 1 212,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 24,3 -- -- 1 212,4--1 212,4---- 1 212,4

Maradvány igénybevétele 24,3 -- -- 1 212,4--1 212,4---- 1 212,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24,3 -- -- 1 212,4-------- 1 212,4

TÁMOGATÁSOK 7 011,2 4 900,0 -- 11 799,6---92,86 992,44 900,0 11 799,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 011,2 4 900,0 -- 11 799,6---92,86 992,44 900,0 11 799,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 011,2 4 900,0 -- 11 799,6---92,86 992,44 900,0 11 799,6

Központi, irányító szervi támogatás 7 011,2 4 900,0 -- 11 799,6---92,86 992,44 900,0 11 799,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 212,4 -- -- -- -- -- -- -- 154,1

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági 
segély (nem bontott) )

37 3

KIADÁSOK 138,8 115,0 -- 138,9--27,6--115,0 142,6 -- --

1 Működési költségvetés 138,8 115,0 -- 138,9--27,6--115,0 142,6

 / 3 Dologi kiadások 0,5 0,4 -- 0,5--3,8--0,4 4,2

Szolgáltatási kiadások 0,5 0,4 -- 0,5------0,4 4,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 138,3 114,6 -- 138,4--23,8--114,6 138,4

Nemzetközi kötelezettségek 138,3 114,6 -- 138,4------114,6 138,4

BEVÉTELEK -- -- -- 27,6--27,6---- 27,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 27,6--27,6---- 27,6
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 27,6-------- 27,6

TÁMOGATÁSOK 138,8 115,0 -- 115,0------115,0 115,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 138,8 115,0 -- 115,0------115,0 115,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 138,8 115,0 -- 115,0------115,0 115,0

Központi, irányító szervi támogatás 138,8 115,0 -- 115,0------115,0 115,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3,7

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés ( X 1231 )47

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 1

KIADÁSOK 302,6 13,7 -- 230,6--298,331,513,7 343,5 -- --

1 Működési költségvetés 208,6 13,7 -- 83,2--181,9--13,7 195,6

 / 1 Személyi juttatások 0,1 -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2,7 13,7 -- 0,6--12,6--13,7 26,3

Szolgáltatási kiadások 1,1 13,7 -- 0,6------13,7 26,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,3 -- -- ---------- 0,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 205,8 -- -- 82,6--169,3---- 169,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 32,0 -- -- 5,6-------- 36,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 173,8 -- -- 77,0-------- 133,3

2 Felhalmozási költségvetés 94,0 -- -- 147,4--116,431,5-- 147,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 94,0 -- -- 147,4--116,431,5-- 147,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 94,0 -- -- 147,4-------- 147,9

BEVÉTELEK 39,9 -- -- 1,6--1,6---- 1,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,1 -- -- 1,6-------- 1,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 39,8 -- -- ---------- --

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 38,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 553,8 -- -- 296,8--296,8---- 296,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 553,8 -- -- 296,8--296,8---- 296,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 553,8 -- -- 296,8--296,8---- 296,8

Maradvány igénybevétele 553,8 -- -- 296,8--296,8---- 296,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 553,8 -- -- 296,8-------- 296,8

TÁMOGATÁSOK 5,7 13,7 -- 45,1---0,131,513,7 45,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,7 13,7 -- 45,1---0,131,513,7 45,1
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,7 13,7 -- 45,1---0,131,513,7 45,1

Központi, irányító szervi támogatás 5,7 13,7 -- 45,1---0,131,513,7 45,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 296,8 -- -- -- -- -- -- -- 112,9

Humanitárius segélyezés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 2

KIADÁSOK 60,6 10,0 -- 14,9--40,4--10,0 50,4 -- --

1 Működési költségvetés 60,6 10,0 -- 10,3--17,8--10,0 27,8

 / 3 Dologi kiadások 1,0 -- -- 0,7--2,6---- 2,6

Szolgáltatási kiadások 0,8 -- -- 0,7-------- 2,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 59,6 10,0 -- 9,6--15,2--10,0 25,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 42,3 -- -- 0,2-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17,3 10,0 -- 9,4------10,0 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,6--22,6---- 22,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,6--22,6---- 22,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 4,6-------- 22,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,4 -- -- 40,4--40,4---- 40,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 78,4 -- -- 40,4--40,4---- 40,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 78,4 -- -- 40,4--40,4---- 40,4

Maradvány igénybevétele 78,4 -- -- 40,4--40,4---- 40,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78,4 -- -- 40,4-------- 40,4

TÁMOGATÁSOK 22,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 22,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 40,4 -- -- -- -- -- -- -- 35,5

Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 3

KIADÁSOK 130,0 -- -- ----3,0---- 3,0 -- --

1 Működési költségvetés 130,0 -- -- ----3,0---- 3,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 130,0 -- -- ----3,0---- 3,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 130,0 -- -- ---------- 2,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 0,8

BEVÉTELEK 0,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 132,2 -- -- 2,9--3,0---- 3,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 132,2 -- -- 2,9--3,0---- 3,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 132,2 -- -- 2,9--3,0---- 3,0

Maradvány igénybevétele 132,2 -- -- 2,9--3,0---- 3,0
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 132,2 -- -- 2,9-------- 3,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,0 -- -- -- -- -- -- -- 2,9

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 4

KIADÁSOK 37,6 -- -- 0,5--12,0---- 12,0 -- --

1 Működési költségvetés 37,6 -- -- 0,5--5,5---- 5,5

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ----1,3---- 1,3

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,5 -- -- 0,5--4,2---- 4,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,7 -- -- 0,5-------- 4,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----6,5---- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----6,5---- 6,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 49,6 -- -- 12,0--12,0---- 12,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 49,6 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 49,6 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

Maradvány igénybevétele 49,6 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 49,6 -- -- 12,0-------- 12,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,0 -- -- -- -- -- -- -- 11,5

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági 
segély (nem bontott) )

47 5

KIADÁSOK 97,0 40,0 -- 104,8--242,9--40,0 282,9 -- --

1 Működési költségvetés 97,0 40,0 -- 16,0--18,6--40,0 58,6

 / 3 Dologi kiadások 0,3 1,0 -- 0,4---0,1--1,0 0,9

Szolgáltatási kiadások 0,3 1,0 -- 0,4------1,0 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 96,7 39,0 -- 15,6--18,7--39,0 57,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,5 -- -- 3,0-------- 43,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 90,2 39,0 -- 12,6------39,0 14,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 88,8--224,3---- 224,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 88,8--224,3---- 224,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 88,8-------- 224,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 199,5 -- -- 242,9--242,9---- 242,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 199,5 -- -- 242,9--242,9---- 242,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 199,5 -- -- 242,9--242,9---- 242,9

Maradvány igénybevétele 199,5 -- -- 242,9--242,9---- 242,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 199,5 -- -- 242,9-------- 242,9

TÁMOGATÁSOK 140,3 40,0 -- 40,0------40,0 40,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 140,3 40,0 -- 40,0------40,0 40,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 140,3 40,0 -- 40,0------40,0 40,0
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Központi, irányító szervi támogatás 140,3 40,0 -- 40,0------40,0 40,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 242,8 -- -- -- -- -- -- -- 178,1

Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )47 6

KIADÁSOK 2 012,1 2 551,3 -- 2 401,0---64,1--2 551,3 2 487,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 012,1 2 551,3 -- 2 401,0---64,1--2 551,3 2 487,2

 / 3 Dologi kiadások -- 20,0 -- 8,1------20,0 20,0

Szolgáltatási kiadások -- 20,0 -- 8,1------20,0 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 012,1 2 531,3 -- 2 392,9---64,1--2 531,3 2 467,2

Nemzetközi kötelezettségek 2 012,1 2 531,3 -- 2 392,9------2 531,3 2 467,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 342,9--342,9---- 342,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 342,9--342,9---- 342,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 342,9--342,9---- 342,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 342,9--342,9---- 342,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 342,9-------- 342,9

TÁMOGATÁSOK 2 355,0 2 551,3 -- 2 144,3---407,0--2 551,3 2 144,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 355,0 2 551,3 -- 2 144,3---407,0--2 551,3 2 144,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 355,0 2 551,3 -- 2 144,3---407,0--2 551,3 2 144,3

Központi, irányító szervi támogatás 2 355,0 2 551,3 -- 2 144,3---407,0--2 551,3 2 144,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 342,9 -- -- -- -- -- -- -- 86,2

Peres ügyek ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )57

KIADÁSOK -- 9,9 -- --------9,9 9,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 9,9 -- --------9,9 9,9

 / 3 Dologi kiadások -- 0,9 -- --------0,9 0,9

Szolgáltatási kiadások -- 0,9 -- --------0,9 0,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 9,0 -- --------9,0 9,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 9,0 -- --------9,0 9,0

TÁMOGATÁSOK -- 9,9 -- 9,9------9,9 9,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- 9,9------9,9 9,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- 9,9------9,9 9,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- 9,9------9,9 9,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 9,9

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )77

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )77 1

KIADÁSOK -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 36,5-------- 36,5

2827



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 36,5--36,5---- 36,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 36,5-------- 36,5

TÁMOGATÁSOK 36,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 36,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 36,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 36,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )87

KIADÁSOK -- 932,9 -- -------932,9932,9 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 932,9 -- -------932,9932,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 932,9 -- -------932,9932,9 --

Tartalékok -- 932,9 -- --------932,9 --

TÁMOGATÁSOK -- 932,9 -- -------932,9932,9 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 932,9 -- -------932,9932,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 932,9 -- -------932,9932,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 932,9 -- -------932,9932,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vállalkozások folyó támogatása ( X 1231 )8

Normatív támogatások ( X 1231 )18

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése ( 13401 Gazdasági tevékenységek )18 1

KIADÁSOK 21 563,9 30 000,0 -- 26 426,6-----3 573,030 000,0 26 427,0 -- --

1 Működési költségvetés 21 563,9 30 000,0 -- 26 426,6-----3 573,030 000,0 26 427,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21 563,9 30 000,0 -- 26 426,6-----3 573,030 000,0 26 427,0

Kamattámogatások 21 563,9 30 000,0 -- 26 426,6------30 000,0 26 427,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )9

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )29

Eximbank Zrt. tőkeemelése ( 13401 Gazdasági tevékenységek )29 1

KIADÁSOK 30 900,0 20 000,0 -- 44 700,0----24 700,020 000,0 44 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30 900,0 20 000,0 -- 44 700,0----24 700,020 000,0 44 700,0

 / 6 Beruházások 30 900,0 20 000,0 -- 44 700,0----24 700,020 000,0 44 700,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 30 900,0 20 000,0 -- 44 700,0----24 700,020 000,0 44 700,0

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )29 2

KIADÁSOK 1 668,3 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 668,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

 / 6 Beruházások 1 668,3 -- -- ---------- --

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 1 668,3 -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/01/08/00 Kormányfői Protokoll (247412) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/01/09/00 Államfői Protokoll támogatása (340284) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/01/12/00 Kisebbségpolitikai célok támogatása (296202) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/01/14/00 Duna Stratégia hazai prioritási területei 
koordinátorainak működési költségei (330040)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/04/00 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek 
támogatása (295702)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/05/00 Külföldi magyar emlékek megőrzése (278967) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/07/00 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 
(356039)

Új elem

Indoklás: 1924/2015. (XII.11.)  Korm. határozat alapján

07/02/08/00 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia 
támogatása (359184)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján

07/04/03/00 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 
(275867)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/04/04/00 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar 
programok (331984)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/07/01/00 Fejezeti általános tartalék (197535) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

47 8664

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 94 76110

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 169 750304

I.  besorolási osztály összesen 7 256 7111 681

II.  besorolási osztály összesen 410 249182

III.  besorolási osztály összesen 56 98626

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

10 065 1012 209

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

401 787104

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

608 883221

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

22 43413

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 1 033 104338

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 7 378

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 7 378

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 11 105 5832 547

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

02 443

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 02 523

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 547

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

2 8251

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 0178
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

47 8664

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 81 8558

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 192 084161

I.  besorolási osztály összesen 2 615 356593

II.  besorolási osztály összesen 108 94646

III.  besorolási osztály összesen 46 07020

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

4 120 956834

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

161 23745

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

321 739107

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 2173

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 488 193155

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 4 609 149989

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

927

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 991

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

989

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

2 8251

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 178

2 Külképviseletek igazgatása

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

705 528118

I.  besorolási osztály összesen 4 056 881943

II.  besorolási osztály összesen 300 465135

III.  besorolási osztály összesen 9 5055

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

5 072 3791 201

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

25 6178

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

178 35375

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

4 2893

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 208 25986

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 7 378

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 7 378

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 5 288 0161 287

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 229

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 231
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVIII.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 287

3 Külügyi és Külgazdasági Intézet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

27 9013

I.  besorolási osztály összesen 54 83517

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

82 73620

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 6731

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 2 6731

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 85 41021

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

20

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 20

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

21

4 Balassi Intézet

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 12 9062

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

17 6953

I.  besorolási osztály összesen 125 08255

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

155 68360

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

190 16348

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

46 56629

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

7 9086

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 244 63783

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 400 320143

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

143

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 143

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

143

5 Nemzeti Befektetési Ügynökség

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

226 54119

I.  besorolási osztály összesen 404 55773

II.  besorolási osztály összesen 8391

III.  besorolási osztály összesen 1 4101

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

633 34694

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

24 7703

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

59 5529

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 0201

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 89 34213

2834



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XVIII.  fejezet

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 722 689107

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

124

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 138

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

107
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 
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A FEJEZET BEMUTATÁSA 

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biz-
tosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi 
programok forrásait tartalmazza.  

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében 
az európai uniós ügyek koordinációja, az európai uniós források felhasználása a Kormány tag-
jainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5/a - 6. pontjai 
alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata. 

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosítható-
ak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló for-
rásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az 
előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a 
Kormány döntése alapján túlléphetőek, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó 
támogatások felhasználása érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása 
esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezé-
seiben foglalt lehetőségek kimerültek. 
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A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖ-
VEGES INDOKLÁSA 

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2016. évi teljesítéséről 

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása: 

A Miniszterelnökség a fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi felhasználásáról egy összesí-
tett beszámolót készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá. 

A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről szóló 1214/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat ál-
tal célként kiűzött kötelezettségvállalási és 2016-os kifizetési munkaterve az egyes fejlesztési 
területekre vonatkozóan nagymértékben megváltoztatta a 2016. évi költségvetés kiadási elői-
rányzatait:  

2016-os kötelezettségvállalási munkaterv:  

 A B C D E 

 1.  Fejlesztési terület Kötelezettségvállalás 2016. évi terve 
(Mrd Ft) 

Összesen 
(Mrd Ft) 

 2.   II. negyedév III. negyedév IV. negyedév  

 3.  Humánfejlesztés 191,61 441,98 277,37 910,96 

 4.  Gazdaságfejlesztés 288,00 432,00 195,00 915,00 

 5.  Közlekedésfejlesztés 518,29 221,31 271,22 1010,82 

 6.  Környezeti és energetikai fej-
lesztés 

103,28 397,37 0,00 500,65 

 7.  Közigazgatás-fejlesztés 224,19 25,65 0,00 249,84 

 8.  Halászati fejlesztések 0,90 1,45 3,50 5,85 

 9.  Regionális fejlesztések 179,82 328,50 155,98 664,30 

 10.  Közép-magyarországi régió 
fejlesztései 

12,39 14,81 11,46 38,66 

 11.  Vidékfejlesztés 247,62 212,61 187,96 648,19 

 12.  Összesen 1766,10 2075,68 1102,49 4944,27 
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2016-os kifizetési munkaterv:  

   A B C D E F 

 1.  Fejlesztési terület Kifizetés 2016. évi terve 
(Mrd Ft) 

Összesen 
(Mrd Ft) 

Felelős 

 2.   II. negye-
dév 

III. negye-
dév 

IV. negye-
dév 

  

 3.  Humánfejlesztés 29,28 75,21 114,51 219,00 emberi erőforrások 
minisztere 

 4.  Gazdaságfejlesztés 134,00 194,00 258,00 586,00 nemzetgazdasági 
miniszter 

 5.  Közlekedésfejlesztés 140,80 52,37 86,83 280,00 nemzeti fejlesztési 
miniszter 

 6.  Környezeti és energe-
tikai fejlesztés 

4,58 48,06 214,36 267,00 nemzeti fejlesztési 
miniszter 

 7.  Közigazgatás-
fejlesztés 

14,38 27,35 25,27 67,00 Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

 8.  Halászati fejlesztések 0,75 0,26 1,99 3,00 Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

 9.  Regionális fejleszté-
sek 

15,09 69,10 191,81 276,00 nemzetgazdasági 
miniszter és a Mi-
niszterelnökséget 
vezető miniszter 

 10.  Közép-magyarországi 
régió fejlesztései 

1,69 9,41 50,90 62,00 nemzetgazdasági 
miniszter 

 11.  Vidékfejlesztés 89,69 65,21 133,10 288,00 Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

 12.  Összesen 430,26 540,97 1076,77 2048,00 Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a 
központi koordiná-
cióért való felelős-

sége körében 

 

A Kormányhatározat előírásai miatt a 2014-2020 közötti programozási időszak módosított 
előirányzatai jelentősen eltérnek az eredeti előirányzatoktól. 
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A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2016. évben millió forintban 

 

Fejezeti előirányzatok Eredeti előirányzat 
Módosított elői-
rányzat 

Teljesítés 

Költségvetési kiadás  1 401 323,8 2 141 956,5 2 088 379,3 

Költségvetési bevétel  862 066,6 1 504 308,7 862 059,5 

Támogatás  539 257,2 537 402,9 1 496 819,9 

2016. évi maradvány  100 244,9 370 745,0 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2016. évben millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi tény 
2016. évi ere-
deti előirányzat 

2016. évi tör-
vényi módosí-
tott 
előirányzat 

2016. évi módosí-
tott előirányzat 

2016. évi tény 5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Költségvetési 
kiadás 

2 891 092,2 1 401 323,8 - 2 141 956,5 2 088 379,3 72,2 97,5 

Költségvetési 
bevétel 

1 247 761,5 862 066,6 - 1 504 308,7 862 059,5 69,1 57,3 

Támogatás 1 284 417,4 539 257,2 - 537 402,9 1 496 819,9 116,5 278,5 

Költségvetési 
maradvány 

458 149,3  - 100 244,9 100 244,9* - - 

* 2016. évben keletkezett maradvány: 370 745,0 millió forint! 

2016. évben a teljesített kiadási előirányzat 72,2 %-a az előző évinek, a bevételi előirányzat az 
előző évi 69,1%-ának felelt meg, a támogatási előirányzat pedig 16,5%-kal haladta meg a 
2015. évi teljesítést. A 2016. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 97,5%-ra, 
a bevételek 57,3%-ra, a támogatások – a felülről nyitási szükséglet miatt – 278,5%-ra teljesül-
tek. 

2016-ban az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet az NGM által jóváhagyott tartalom-
mal használta fel.  

2842



 

 

A támogatásban részesülő kedvezményezettek 35,5%-át más fejezet intézménye, 14,8%-át ál-
lami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 9,9%-át önkormányzat vagy annak intéz-
ménye kapta. A támogatások 38,0%-a megoszlik a többi kedvezményezett között. 

Nemzeti Fejlesztési Terv 

2014. évi programzárást követően a költségvetési törvényben 2016. évre előirányzatot már 
nem terveztek. 

A 2016. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelé-
sek (előleg és tőke) és azok kamatai jóváírása a számlán, a követelések EU forrásrészének át-
utalása a Kifizető Hatóság számára– teljesítését szolgálta. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 00 00 Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 234,4 0,0 0,0 151,9 41,4 17,7% 27,3%

ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   - -

- -

Bevétel 94,8   0,0   0,0   4,8   4,3   4,5% 89,6%

Támogatás 83,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0% -

Költségvetési maradvány 202,9   – 0,0   147,1   147,1   72,5% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a to-
vábbiakban: NSRK) keretében 15 operatív programot (a továbbiakban: OP) nyújtott be az Eu-
rópai Bizottság részére. A 2007-2013-as ciklus pénzügyi zárásához közeledve a főbb számok 
a következők:  

NSRK* 2007-2015 között 2016-ban 

Beérkezett pályázatok (db) 128 997 0 

Igényelt támogatás (M Ft) 17 527 870 0 

Támogatott projektek (db) 68 551 78 

Megítélt támogatás (M Ft) 10 571 957 23 923 

Leszerződött projektek (db) 68 551 78 

Leszerződött összeg (M Ft) 9 914 554 23 923 

Kifizetett támogatás (M Ft)** 9 266 169 478 724 

Forrás: EMIR 

* A fenti adatok támogatás alapon kerültek meghatározásra, záráskor a teljes uniós kerettel való elszámolást 
azonban befolyásolja a közkiadás vagy teljes költségalapú elszámolási metódus, ami a hatályos OP-k pénzügyi 
táblájában található meg (1083/2006/EK rendelete 53-54 cikk alapján) 

** Kifizetési adatok: teljes kifizetés, tartalmazva az előleg- és számlakifizetést, önerő támogatást és a visszafize-
téseket is 

2016 végéig közel 129 ezer db pályázat érkezett be, emellett közel 69 ezer db esetben szüle-
tett támogató döntés, illetve került sor szerződéskötésre. 2016 végére az NSRK szinten a le-
szerződött támogatások összege elérte a 9.938.477 millió forintot. A kifizetett támogatások 
értéke pedig 2016 végén 9.744.893 millió forintot tett ki. 

A fenti szerződött és kifizetési állománnyal Magyarország a 2007-2013-as időszakban számá-
ra biztosított keretet teljes egészében felhasználta. 

2016-os forrás felhasználási helyzet és megtett intézkedések: 

Előzményként 2013 közepére a fejlesztéspolitika megörökölt intézményrendszere struktúrájá-
ban, eljárásrendjében, döntéshozatalaiban az eredményes és hatékony forrásfelhasználás érde-
kében jelentős korrekcióra szorult. A forrásvesztési veszély ekkorra NSRK szinten már 
mintegy 500.000 millió forintot tett ki, amely az ezt követő hatékony kormányzati intézkedé-
sek nélkül 2015 végére még tovább nőhetett volna. A kockázatok eliminálása éppen ezért a 
2015. évben is folytatódott. Kormányhatározat született például a 2007–2013 közötti progra-
mozási időszak operatív programjainak eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösz-
tönző rendszerről, a 2007–2013 között indított projektek szakaszolásáról, a Nemzeti Stratégiai 
Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási, illetve kifizetési tervéről, az 
uniós pályázatokból visszamaradt vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításá-
ról, vagy az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről. Az átfogó intézkedé-
seknek köszönhetően az aktuális kötelezettségvállalási állományhoz kapcsolódó jelentős 
forrásvesztési veszély 2015. év végére – fokozatosan csökkenő tendenciát mutatva - lényegé-
ben teljesen megszűnt Sikerült elérni, hogy Magyarország a ciklus közbeni említett félezer 
milliárd forintos forrásvesztési kockázatot teljesen annulálva a zárási folyamatnak mintegy 
450.000 millió forintos tartalékkal vághat neki. 2015. december végére a lehívott és lehívás 
előtt álló források ugyanis – az elszámolás potenciált tekintve - a teljes uniós keret 106%-át 
tették ki. A lehívási többlet - amely egyébként egyaránt fedezetéül szolgálhat az utólagosan 
felmerülő esetleges problémáknak és a még kiküldendő számláknak - révén lehetővé válik, 
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hogy hazánk a 2007-2013-as programozási időszakban a rendelkezésére álló teljes uniós kere-
tet lehívhassa. 

A 2016-os év már a programozási időszak kifutási szakaszát jelentette és továbbra is NSRK 
szinten 2016. december végére a lehívott és lehívás előtt álló források – az elszámolás poten-
ciált tekintve - a teljes uniós keret 105-106%-át tették ki. A programozási időszak zárásának 
kiemelt periódusa a 2017 első negyedéves időszaka, mivel a záró végrehajtási jelentések be-
nyújtási határideje 2017. március 31, ami egyben a záró költségnyilatkozatok benyújtását is 
jelenti, tiszta képet adva a 2007-2013-as ciklus zárásának. A zárási folyamat a Bizottsági ész-
revételekkel folytatódhat és a záráskor várható 5%-os Bizottsági utalásra is vár még Magya-
rország. 

Egy év közbeni jogszabály módosítás (Áht.) következtében az NSRK programjaihoz kapcso-
lódó uniós támogatások a XIX. fejezet szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatá-
sa sor helyett, 2016 második félévében már a XLII. fejezet Egyéb uniós bevételein belül, az 
Uniós támogatások utólagos megtérítése sorra érkeztek. A módosítás célja az volt, hogy a ki-
fizetéseket már nem teljesítő programokhoz kapcsolódó bevételek – amelyek már nem kerül-
nek felhasználásra – ne a programhoz kapcsolódó uniós szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzaton, hanem a XLII. fejezet egy központi kezelésű előirányzatán kerüljenek elszá-
molásra.  

 

 

A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan utófinanszírozás keretében 2016. év I. 
negyedévében még 375 341,0 millió forint kifizetés történt. 

 

Kohéziós alapból finanszírozott projektek 

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezet-
védelmi és 9 db közlekedési beruházási projektből 2016 év végéig minden projekt lezárásra 
került az Európai Bizottság részéről. A végső egyenlegek 2016. év folyamán a Magyar  
Államkincstár részére átutalásra kerültek. 

 

Egyéb strukturális programok 

INTERREG programok 

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005 évben in-
dult INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtér-
ség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit, és ezzel támogassa a határterületek 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 04 00 00 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 455 017,1 322 885,8 0,0 484 495,2 375 341,0 15,3% 77,5%

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -

- -

Bevétel 1 086 943,4 3 808,7 0,0 373 288,9 350 616,8 32,3% 93,9%

Támogatás 1 044 704,2 319 077,1 0,0 77 739,8 77 739,8 7,4% 100,0%

Költségvetési maradvány 356 836,0 – - 33 466,5 33 466,5 9,4% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális 
egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés által. 

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 

A Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában a 2011 októ-
berében a donorok és Magyarország között megkötött Együttműködési Megállapodások alap-
ján Magyarország a Norvég Alapból 83,20 millió euróra, az EGT Alapból pedig 70,10 millió 
euróra jogosult, melyhez Magyarországnak főszabályként 15% hazai társfinanszírozást kell 
hozzárendelnie. A donor elvárások alapján az eddigi projekt szemléletet felváltotta a program 
szemlélet, amely jelentős szervezeti változtatásokat igényelt a kedvezményezett országban.  
A legnagyobb horderejű változás következtében az egyes programterületek végrehajtásáért 
úgynevezett Program Operátorok felelősek. További jelentős változás, hogy a társadalmi és a 
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésén kívül a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése is átfogó 
célként jelenik meg, amelyre meghatározott forrásokat is kell biztosítani (kétoldalú kapcsola-
tok nemzeti alapja: a teljes allokáció 0,5%-a; kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: az 
adott programterület teljes elszámolható költségének 1,5%-a). 

A megvalósítási időszak keretében az EGT Finanszírozási Mechanizmusból 2 044,1 millió fo-
rint, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból 4 268,8 millió forint, valamint a két Finanszí-
rozási Mechanizmusból közösen finanszírozott Technikai Segítségnyújtás keretére 54,8 millió 
forint kifizetésére került sor 2016 folyamán. 

Svájci Hozzájárulás 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvál-
lalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötni.  
Az egyes prioritási területek esetében 2012. év végéig a svájci és a magyar fél között vala-
mennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó kö-
zötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a Támogatásközvetítő 
Szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra került.  

Jelenleg a megvalósítási időszak a végéhez közeledik. 2017 májusában fizikailag minden pro-
jekt lezárt, de a pénzügyi, adminisztratív zárás továbbra is tart.  

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 

2014-2020-as előrehaladás 

A rendelkezésre álló források maximális felhasználása a 2014-2020-as időszakban is egyér-
telmű kormányzati célkitűzés.  

Hirdetések alakulása: 

2014-2016 között 348 db pályázati kiírás jelent meg az IKOP, EFOP, GINOP, KÖFOP, 
KEHOP, MAHOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP programokat érintően. Az említett felhívá-
sok összesített forráskerete meghaladta a 7 654 000 millió forintot. Ebből a 2016-os évi előre-
haladás 235 db felhívás mintegy 4 140 000 millió forinttal. 

Támogatás, szerződés, kifizetések helyzete: 

2014-2016 között továbbá 4 280 216 millió forint értékben született támogatási döntés, a 
szerződéses állomány 4 017 996 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig az összes OP esetében 
(kivéve MAHOP) került sor 1 707 632 millió forint értékben. 
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ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS 

1 FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS 

1.1 Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai (NFT1) 

1,1,1. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javí-
tását, a vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte 
ki célul.  

A 2016. évi bevételek forrásai már csak a programzáráshoz kapcsolódó követelésrendezések 
(előleg, tőke és azok kamatainak jóváírásai). A kiadás oldalon a behajtott követelések EU for-
rásrészének átutalása szerepel a Kifizető Hatóság számára, illetve az ezen felül képződött, le-
kötetlen maradvány fejezeti számlára való elvonása.  

 

1,1,2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezá-
rult, így 2016. évben a Kedvezményezett részére támogatás kifizetés nem történt. A program 
zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor. 2016-ban a még 
meglévő szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat. 

A 2016. évi teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1,1,3. Regionális Operatív Program (ROP) 

A program zárása 2013-ban megtörtént, ezért már új követelés előírására nem került sor, 
2016-ban a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges fela-
dat. 

 

 

1,1,4. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig 
történt, új követelés előírására és pénzügyi teljesítésére 2016-ban nem került sor. Az Operatív 
program keretében az előirányzatból 2016. évben az alábbi táblázat adatai szerinti pénzügyi 
teljesítés történt. 

 

1,1,5. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítására két alap, az ESZA  
(67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában kerül sor. A prioritásban megjelölt 
célok elérése pályáztatás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresz-
tül történt. 

Az Operatív Program keretében 2016. évben az alábbi pénzügyi teljesítés valósult meg: 
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1.2 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjai 

1,2,1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

2016-ban a program esetében a végrehajtás fókusza a projektek pénzügyi kifizetése és zárása 
felé tolódott el. A kormányzati szándékkal összhangban az IH a zárás során a 100%-os kifize-
tésre, valamint a költségvetési kockázat kizárására, illetve minimalizálására törekedett. 

A kedvezményezett 2016. január 15-ig nyújthatta be a záró kifizetési igénylését a vissza nem 
térítendő támogatások esetén. A megadott határidőn túl beérkezett záró kifizetési igénylések 
elfogadásáról az Irányító Hatóság vezetője dönthetett a projekt készültségi fokának, a csúszás 
okának és a számlák kifizethetőségének figyelembe vételével. 

A 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra kedvezményezetteknek 2016. január 31-ig 
kellett benyújtaniuk a kifizetendő számlákat tartalmazó záró elszámolásokat. Amennyiben a 
záró kifizetési igénylés csak technikai számlát tartalmazott vagy a számlák teljes egészében 
előleg elszámolásra lettek fordítva, akkor a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 
2016. február 28-ra módosult. 

Az intézményrendszer 2016. május 15-ig teljesített kifizetést a kedvezményezettek számára.  

1. prioritás: K+F innováció a versenyképességért 

Az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a létező kapacitások és 
eredmények jobb hasznosításának, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműkö-
désnek az ösztönzése azok a kiemelten fontos területek, melyekre a prioritási tengely fóku-
szál. Ezeket az operatív célokat a GOP főként a vállalati kutatási projektek konkrét termékig 
vagy szolgáltatásig, továbbá ezek piacra viteléig terjedő támogatásával, illetve a K+F és inno-
váció intézményi, infrastrukturális és humánerőforrás feltételeinek fejlesztésével kívánja elér-
ni.  

2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 

Az előirányzat célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal rendelkező és versenyképes, 
magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának 
számító termelőkapacitások létrehozását, bővítését. Az intézkedésen belül felállításra kerül 
egy vállalkozásfejlesztési rendszer, valamint cél a vállalati informatizáltság szintjének emelé-
se egy komplex vállalati infokommunikációs fejlesztési program támogatásával. Ezen felül a 
prioritás támogatja a minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok beve-
zetését megcélzó vállalkozásokat.  
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3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése 

A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési 
környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogal-
mazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra 
létrehozását, a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését, a kkv-k piaci megjelenését, 
valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, a női munkavállalók és a 
GYES/GYED-ről visszatérők integrációját a munkaerőpiacon.  

4. prioritás: JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 

A GOP 4. prioritás visszatérítendő támogatási formákat vezetett be a mikro-, kis- és középvál-
lalkozások számára. A prioritás célja a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem kívánt 
mértékben finanszírozott magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesz-
tése:  

– a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,  
– a hitelgarancia intézményrendszerének javításával (garanciaként a ténylegesen 

nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni), 
– valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő általi társfinanszírozás lehető-

vé tételével (a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztá-
sával ösztönzik a kisebb cégekbe történő befektetésekre). 

A 2007-2013 közötti időszak lezárására vonatkozó, 2015. április 30-án közzétett Bizottsági 
iránymutatás lehetőséget teremtett arra a pénzügyi eszközök esetében, hogy a végső kedvez-
ményezettek részére 2016. december 31-ig lehetett forrást kihelyezni. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár-
sága - az abszorpciós célok figyelembe vételével - lehetővé tette az alapkezelő társaságoknak 
a befektetési időszak 2016. május 31-ig való meghosszabbítását. A befektetési időszak 26 tő-
kealap esetében hosszabbodott meg. 

Az abszorpciós célokon túl a befektetési időszak hosszabbítása mellett szóló másik fontos érv 
volt, hogy a 2014-2020-as időszak új Európai Uniós hátterű tőketermékei 2016 utolsó negye-
dévében jelentek meg. Így az intézkedés rövidítette a forráshiányos időszakot, biztosította a 
programozási időszakok közötti zökkenőmentes átmenetet. 

5. prioritás: Technikai segítségnyújtás 

A prioritás elsődleges célja az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, ér-
tékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása, továbbá az alap megva-
lósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítéséhez szükséges költségek fedezése 
volt.  

 

2850



 

1,2,2. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

Az operatív programon belül 2016. év során újabb kötelezettségvállalás nem történt, a beér-
kezett kifizetési kérelmek feldolgozása és kifizetése zajlott. Az ellenőrzések során feltárt sza-
bálytalanságok és a még el nem számolt előlegek miatt megnőtt a kedvezményezettekkel 
szembeni követelésállomány és a visszafizetések összege. 

1. prioritás: Egészséges, tiszta települések prioritás tengely 

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfej-
lesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelveze-
tési és szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az 
Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre telje-
sülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból 
adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal 
magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó  
ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi szemé-
lyiségű társulások (azok társulásai, együttműködései), az állam, mint közmű tulajdonos felha-
talmazása alapján eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró 
költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A fejlesztések előkészítésének illet-
ve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást 
vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 691 267,5 millió forint volt az Irányító 
Hatóság kötelezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. 
január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban 27 507,0 millió forint került kifizetés-
re. 

2. prioritás: Vizeink jó kezelése prioritás tengely 

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók 
rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csök-
kenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csök-
kenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával EU-s (pl. Víz Keretirányelv) és hazai 
(pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk. A támogatás cél-
csoportját az egyes konstrukcióktól függően az 1995. évi LVII. törvény 16. §. alapján azok az 
önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van, 
a települési önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Vízgazdálkodási társulatok, illet-
ve ezek társulása Országos Vízügyi Főigazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósá-
gok, MÁFI, magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezetek, Központi 
költségvetési szervek, a Honvédelmi Minisztérium szervei, MNV Zrt. és Kincstári Vagyon-
igazgatóság alkotják. A fejlesztések előkészítésének, illetve megvalósításának támogatására is 
lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás 
formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 420 610,5 millió forint volt az IH köte-
lezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 24 566,4 millió forint került kifizetésre. 

3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely 

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, 
megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkábel, közút) természetbarát 
átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás 
infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei isko-
lák fejlesztése) támogatja. A kedvezményezettek, melyek többségében Nemzeti Park Igazga-
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tóságok, ill. egyéb helyi és központi költségvetési szervek a megítélt támogatást vissza nem 
térintendő támogatás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 38 561,2 millió forint volt az IH kötele-
zettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 182,5 millió forint került kifizetésre. 

4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritás tengely 

A prioritás azokat hő- és/vagy villamosenergia-termelésre fókuszáló projekteket kívánja tá-
mogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos 
energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis 
energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértéké-
nek megállapításánál figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő 
képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt 
szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága.  
A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költség-
vetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati 
vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, tár-
sadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, valamint egyfordulós 
automatikus/könnyített eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projek-
tek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 122 479,4 millió forint volt az IH köte-
lezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 3 958,0 millió forint került kifizetésre. 

5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely 

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek 
épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is), 
valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására 
irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatá-
sa. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szer-
vek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-
k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. 
A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, ill. egyfordulós könnyített kiválasztási eljárás kere-
tében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem 
térintendő támogatás formájában kapják meg. 

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 221 169,4 millió forint volt az IH köte-
lezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 8 833,5 millió forint került kifizetésre. 

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely 

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített 
környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megte-
remtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalá-
nak környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő 
kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. 
A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi 
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önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú 
szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások, központi költség-
vetési szervek, helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi 
civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt sztenderd, egyfordulós 
nyílt automatikus/könnyített és kétfordulós nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbí-
rálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támoga-
tás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végéig 22 335,8 millió forint volt az IH kötele-
zettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 616,0 millió forint került kifizetésre. 

7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás tengely   

A prioritási tengely célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése, amelyek a Ko-
héziós Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának elnyerése esetén a 
2007–2013 közötti időszakban, vagy ezen túlmutatóan a 2014–2020 programozási időszakban 
megvalósíthatóak. 

A prioritás tengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt üte-
mezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredmé-
nyeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. 
A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési 
igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatá-
sára az OP forrásaiból. A KEOP tekintetében e konstrukció keretén belül van lehetőség az 
előkészítési projektjavaslatok kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai 
prioritási tengelyekben indítani kívánt megvalósítási pályázatok előkészítési fordulójában tá-
mogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen 
konstrukció keretében. Még a 2012-es év folyamán, a 7.1.0 (Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése) konstrukció kivételével az összes kiírás felfüggesztésre került a prioritásban.  
A fennmaradó kerettel a 2014-2020 időszak előkészítését szolgáló 7.9.0 konstrukció kiírását 
finanszíroztuk. 

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végégig 56 505,6 millió forint volt az IH köte-
lezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 958,1 millió forint került kifizetésre. 

8. prioritás: Technikai segítségnyújtás prioritás tengely 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. A lehatárolás értelmében a központi intézmények 
kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásá-
nak biztosítása, a monitoring bizottságokkal és a kommunikációval kapcsolatban felmerülő 
költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek megfele-
lően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Nemzeti Környe-
zetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft, mint a KEOP végrehajtásában közreműködő 
szervezetek feladatainak ellátása, valamint a KEOP Monitoring Bizottsága működtetésével 
kapcsolatos illetve egyéb az OP megvalósítását támogató egyéb szakértői feladatok.  
A 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján 2014. április 15-ével az NKEK NKft. integráló-
dott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Prog-
ramokért Felelős Helyettes Államtitkárságába, finanszírozása továbbra is e prioritásból 
történik. A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei valamint a szakértői szerződé-
sek támogatási összegei tekinthetőek az adott prioritás kötelezettségvállalásának.  
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A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2016. év végégig 27 789,9 millió forint volt az IH köte-
lezettségvállalási állományából pénzügyileg teljesült állománya, melyből 2016. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakban 646,3 millió forint került kifizetésre. A KEOP elői-
rányzatról 2016. évben az alábbi teljesítés valósult meg: 

 

1,2,3. Államreform Operatív Program (ÁROP) 

Az operatív program célja volt, hogy a közigazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott 
szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. 
A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérését célozta. Ahol a rendelkezésre 
álló szűkös fejlesztési források ezt nem tették lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható 
azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekedett, amelyek az érintett alrendszeren túl-
mutató hatásokat gerjesztenek. 

A program a jelzett célokat az alábbi prioritási tengelyeken keresztül teljesítette.  

1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 
2. Az emberi erőforrás minőségének javítása 
3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 
4. Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoz-

tatás célkitűzések együttesen) 
Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Fő-
osztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látta el. 

2015. december 31-ig valamennyi ÁROP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása 
megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projek-
tek pénzügyi zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt 
a zárójelentés elkészítése, és a záróellenőrzések lefolytatása.  

Technikai segítségnyújtás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. 

Az OP TA keret felhasználása szempontjából három, egymástól jól elkülöníthető felhasználá-
si célt lehet meghatározni: 

1. a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása; 
2. a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (for-

dítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); 
illetve 

3. a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek. 
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A program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

1,2,4. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)  

A program tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs tár-
sadalom lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési célunk érvényesítése ér-
dekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi 
intézmény centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú 
megközelítés lép. A kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt kö-
vetően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá vált az állam 
működése annak érdekében, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon el-
látni. 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program prioritásai 

1. A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása; 
2. A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgál-

tatások eljuttatása az ügyfelekhez); 
3. Kiemelt fejlesztések; 
4. Technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen). 

Az irányító hatósági feladatokat a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítás Fő-
osztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya látta el. 2015. december  
31-ig valamennyi EKOP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, va-
lamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi 
zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt a zárójelentés 
elkészítése, és a záróellenőrzések lefolytatása. 

Technikai segítségnyújtás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. 

A 2007-2013-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az 
operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai tengelyeiben és a horizontális Vég-
rehajtási Operatív Programban (VOP). 

Az OP TA keret felhasználása szempontjából négy, egymástól jól elkülöníthető felhasználási 
célt lehet meghatározni: 

– a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása; 
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– a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (for-
dítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglá-
tás); illetve 

– a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek; 
– az EKOP-ból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása. 

 

1,2,5. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális 
és a regionális versenyképesség növelése, a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősíté-
se.  

A KÖZOP-ban 2015. december 31-ig kerülhetett sor kötelezettségvállalásra, illetve eddig az 
időpontig kerülhetett sor szállítói kifizetésekre. 2016-ban a kedvezményezettek által 2016. 
december 31-ig a szállítóknak kifizetett számlák feldolgozása, illetve kifizetése (vagy támoga-
tási előleg terhére történő elszámolása) történt meg. A fentiekből következően 2016-ban köte-
lezettségvállalásra nem került sor, kifizetés a 2016. évben 127 137,4 millió forint értékben 
történt. 

A KÖZOP összességében az alábbiak szerint zárt: 

Összesen 606 db KÖZOP projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel. 

Ezen projektek megítélt támogatási összege 2 588,8 milliárd forint közkiadás, mely az OP-
ban jóváhagyott keret 129%-a. Az 100% feletti részre a Kormány által jóváhagyott többlet kö-
telezettségvállalások, illetve a végrehajtás során keletkezett megtakarítások, lemorzsolódások 
nyújtottak fedezetet. 

A lemorzsolódásoknak, megtakarításoknak, a támogatás intenzitás változásoknak köszönhe-
tően a fenti összegek TSZ módosítások keretében 2 366,7 milliárd forintra csökkent, mely a 
megítélt támogatás 91%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 117%-a. 

A leszerződött támogatásból összesen 2 303,3 milliárd forint került kifizetésre, mely a leszer-
ződött támogatás 97%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 115%-a. 

A korábbi évek szabálytalanságaiból adódó korrekciók figyelembe vételével az EU Bizott-
sággal a záró költségnyilatkozatban 2 131,1 milliárd forint került elszámolásra, mely a kifize-
tett támogatás 92,6%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 106,1%-a.  

Az egyes prioritások és azok céljai:  
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1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 

javítása 

Elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN fo-
lyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából 
az országhatárok felé.  

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, kifizetés 24 496,3 millió forint volt.  
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a korábban nem uniós finanszírozású projek-
tekhez kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által 
korábban finanszírozott számlaérték esetében 70 305,3 millió forint került sor technikai átfor-
gatásra. 

2. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhe-
tőségének javítása 

A vasúti fejlesztések a TEN-t hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komp-
lex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki.  
A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létre-
hozása.  

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 58.§-a 
alapján a korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, melyek utólag ré-
szesültek KÖZOP támogatásban, a költségvetés által korábban finanszírozott számlaérték ese-
tében 41 746,3 millió forint került sor technikai átforgatásra. 

3. prioritás: Térségi elérhetőség javítása 

A TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései a kapacitásbővítés, burkolat megerősí-
tés, elkerülő szakaszok építése és a kerékpárút hálózat fejlesztése. 

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 70 760,5 millió forint volt. A pri-
oritás keretében 84 584,0 millió forint került átforgatásra. 

4. prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 

intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezet-
barát közlekedési módokra történő átterelése.  

A 2016. évi kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 1 656,0 millió forint volt. A prioritás 
keretében 2016. évben átforgatásra nem került sor. 

5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának 
enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre ke-
rül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban.  

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 29 717,8 millió forint volt. A pri-
oritás keretében 22 172,6 millió forint került átforgatásra. 

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 

A technikai segítségnyújtás biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bi-
zottság, illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet 
végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását. 

A 2016. évben kötelezettségvállalás nem történt, a kifizetés 506,8 millió forint volt. 
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1,2,6. Végrehajtás Operatív Program (VOP) 

A Végrehajtás Operatív Program átfogó célja biztosítani a Nemzeti Stratégiai Referencia Ke-
ret (NSRK) és azon belül az operatív programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlát-
ható megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes 
abszorpcióját.  

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni: 

1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális in-
tézmények működtetése és fejlesztése 

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (irányító hatóságok, 
igazoló hatóság, ellenőrző hatóság, egyéb horizontális és koordinációs feladatokat ellátó szer-
vezetek) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az in-
tézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési 
programok kidolgozását és végrehajtását.  

2. prioritás: A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrend-
szer 

A prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó – főként a támogatások felhasználá-
sának jogszabályi követelményeiből adódó – feladatok ellátásának támogatását szolgálja.  

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás Operatív Program csak 
az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le. Az operatív program Közép-
Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az NSRK 
és az operatív programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a 
projektek költségvetésének 8,2%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió NSRK-ból törté-
nő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra. 2016 végéig 
összesen 123 223,6 millió forintnyi forrást fizetett ki (ebből a fentiek alapján a Bizottság felé 
elszámolható rész 91,8%, azaz 113 180,9 millió forint, a nem elszámolható hazai rész 8,2%, 
azaz 10 042,7 millió forint).  

A felhasználás az alábbi területeken történt: 

– Az irányító hatóságok és a központi koordinációs szerv kapacitásának finanszírozása. 
– IH-k és a végrehajtásban résztvevő, horizontális feladatokat ellátó főosztályok feladatel-

látásának finanszírozása. 
– A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár NSRK-val kapcsolatos fe-

ladatokat ellátó egységei humán kapacitás fejlesztésének és feladatellátásának biztosítá-
sa (pl.: Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya, 
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság). 

– Horizontális koordinációt ellátó szervezet támogatása (NAV OLAF Iroda). 
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– Egyéb, a programok végrehajtásához szükséges szervezet feladatellátásának finanszíro-
zása (KEF, NISZ, NSRK dokumentumok digitalizálása, Klaszterfejlesztési Iroda, Duna 
Stratégia, Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság mellett működő Fejlesztési Iroda). 

– Képzési, humánerőforrás-fejlesztési projekt az intézményrendszer magas színvonalú 
működését ellátó képzett, motivált humán erőforrás fenntartható módon való biztosítá-
sára. 

– Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése. 
– Fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése. 
– Széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az NSRK-ról a 

Kommunikációs Stratégia alapján.  
– NSRK támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projektek 

megvalósításának elősegítése. 

 

1,2,7. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése, 
azaz olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, 
amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a mi-
nőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program biztosítja. 

2016. évben 12 766,5 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól a Közösségi Hozzájá-
rulás Rendezés dokumentumok alapján a TÁMOP keretén belül összesen 7 049,2 millió forint 
bevétel realizálódott. 

2016. évben 24 470,2 millió forint kiadás realizálódott, ebből az EU rész 13 327,5 millió fo-
rint, a hazai társfinanszírozási rész 2 351,9 millió forint és egyéb kiadás 8 790,9 millió forint 
volt. 

1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése  

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejleszté-
se, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás keretében megvalósuló pro-
jektek. A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap (NFA) biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai 
társfinanszírozást és az EU bevételt tartalmazzák. A 2016. évben a teljes költségvetési tör-
vényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társ-
finanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól lehívásra került a TÁMOP 1. 
prioritás esetében 1 333,4 millió forint összegben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 
1-es prioritás esetében 564,3 millió forint bevétel realizálódott a 2016. évben. Támogatás fo-
lyósítására forráslehívások alapján 2016-ban 480,1 millió forint összegben került sor. A KHR 
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visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 
505,3 millió forint volt 2016. évben. Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötele-
zettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 1. prioritás esetében:Az 1. prioritás kereté-
ben 2016. év végéig 764 db projekt (13 db kiemelt projekt és 751 db pályázat) esetében 
született támogatói döntés 306 825,5 millió forint összegben, és 721 db támogatási szerződés 
(13 db kiemelt projekt, 708 db pályázat esetében) került megkötésre 306 779,9 millió forint 
értékben. 

2. prioritás: Alkalmazkodóképesség javítása  

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javí-
tása prioritás keretében megvalósuló projektek. A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinan-
szírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) biztosítja, így a bevételek 
tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást és az EU bevételt tartalmazzák.  
A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a foglalkoztatható-
ság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a Nem-
zetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító 
Minisztériumtól lehívásra került a TÁMOP 2. prioritás esetében 2 475,3 millió forint összeg-
ben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 926,3 millió forint bevé-
tel realizálódott 2016. évben. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 
1 381,7 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. 
évben nem került sor, az IH-IgH rendezés összege 5 279,3 millió forint volt 2016. évben. 
Az 2. prioritás keretében 2016. év végéig 7 722 db projekt (21 db kiemelt program, 7 701 db 
pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvezményezetteket, döntés utáni 
elállásokat figyelembe véve), 226 047,1 millió forint összegben és 7 673 db támogatási szer-
ződés (21 db kiemelt, 7 652 db pályázat esetében) került megkötésre 225 005,2 millió forint 
értékben.  

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek  

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáfé-
rés biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítá-
sára forráslehívások alapján 2016. évben 4 429,3 millió forint összegben került sor. Ezen 
kívül 41 386,6 millió forint összegben került sor technikai tételek átforgatására uniós elszá-
molásba (a Kormány a 2003/2015. (XII. 28.) Kormány határozata alapján döntött a TÁMOP 
3. prioritás keretein belül négy új kiemelt projekt („retró” projektek) támogatásáról, amelyek 
2007-2015 között hazai forrásból megvalósított fejlesztéseket emelnek be uniós finanszíro-
zásba. A tranzakció sajátossága, hogy az elszámolásokban jóváhagyott és kiutalhatóként meg-
jelölt összeget a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem kellett a Kedvezményezett 
számlájára kiutalni, az Uniótól származó bevételt nem a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. feje-
zetbe került átvezetésre. 

KHR visszarendezés miatti visszafizetésre 2016. évben nem került sor, IH-IgH rendezés 
2 891,5 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 3-as prioritás 
esetében 1 732,9 millió forint bevétel realizálódott a tárgyévben. A 3. prioritás keretében 
2016. év végéig 5 472 db projekt (32 db kiemelt program, 5 440 db pályázat) esetében szüle-
tett támogatói döntés, 299,7 milliárd forint összegben, és 5 472 db támogatási szerződés került 
megkötésre 299 400,2 millió forint értékben.  

4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gaz-
daság kiépítése érdekében 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szer-
vezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósu-
ló projektek. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 4 291,8 millió 
forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, IH-IgH 
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rendezés 129,4 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 4-es 
prioritás esetében 1 070,8 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A 4. prioritás kere-
tében 2016.év végéig 502 db projekt (11 db kiemelt program, 491 db pályázat) esetében szü-
letett támogatói döntés 197 159 millió forint összegben és 502 db támogatási szerződés (11 db 
kiemelt, 491 db pályázat esetében) került megkötésre 197 150 millió forint értékben.  

5. prioritás: Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvé-
tel erősítése prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forráslehívá-
sok alapján 2016. évben 2 847,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés 
miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 514,3 millió forint volt 2016. évben. 
Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül az 5-ös prioritás esetében 1 201,0 millió forint bevétel 
realizálódott 2016. évben. Az 5. prioritás keretében 2016. év végéig 1 611 db projekt (32 db 
kiemelt program, 1 579 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 142 426,1 millió fo-
rint összegben és 1 603 db támogatási szerződés (32 db kiemelt, 1 571 db pályázat esetében) 
került megkötésre 141 929,2 millió forint értékben.  

6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés  

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészség-
ügyi humánerőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósí-
tására forráslehívások alapján 2016-ban 965,5 millió forint összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 245,5 millió forint volt 
2016. évben. Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 6-os prioritás esetében 948,3 millió fo-
rint bevétel realizálódott 2016. évben. A 6. prioritás keretében 2016. végéig 2 306 db projekt 
(15 db kiemelt program, 2 291 db pályázat) esetében született támogatói döntés 80 383,5 mil-
lió forint összegben, és 2 305 db támogatási szerződés (15 db kiemelt, 2 290 db pályázat ese-
tében) került megkötésre 79 649,8 millió forint értékben.  

7. prioritás: Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyúj-
tás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biz-
tosításra a közreműködő szervetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a 
Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredmé-
nyes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a 
következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek 
visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, 
elemzések elvégzésére). Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. 
rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Prog-
ramok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete 
értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a 
finanszírozása utófinanszírozásra módosult. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 
2016. évben 922,5 millió forint összegben került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafi-
zetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 89,3 millió forint volt 2016. évben. 

Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül a 7-es prioritás esetében 605,5 millió forint bevétel re-
alizálódott 2016. évben. A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében a kommunikáció 
megvalósítása, a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó 
szakmai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 39 312,7 millió forint volt 
2016. év végéig. 
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2016-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 

 

 

 

1,2,8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

2016. évben 31 115,2 millió forint bevétel keletkezett, ebből az EU-tól Közösségi Hozzájáru-
lás Rendezés alapján a TIOP OP keretén belül összesen 14 579,7 millió forint bevétel realizá-
lódott. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 31 727,7 millió forint 
összegben került sor, melyből 462,5 millió forint volt a támogatott önerő kifizetés. 2016. év-
ben 36 702,3 millió forint kiadás realizálódott. ebből az EU rész 23 183,5 millió forint, a ha-
zai társfinanszírozási rész 4 091,2 millió forint és egyéb kiadás 9 427,6 millió forint volt.  

Az IH-IgH rendezés 5 811,0 millió forint volt 2016. évben, amely összegben korábbi éveket 
érintő követelések is szerepelnek, melyek rendezése 2016. évben történt meg. 

1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejleszté-
se prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 
2016. évben 6 300,0 millió forint összegben került sor, melyből 120 000 forint volt a támoga-
tott önerő kifizetés. Ezen kívül 304,3 millió forint összegben került sor technikai tételek át-
forgatására uniós elszámolásba (a Kormány az 1326/2016. (VII. 1.) Kormány határozata 
alapján döntött a TIOP 1. prioritás keretein belül három 1 milliárd forint támogatási összeget 
meghaladó projekt, valamint a 1014/2015. (I.22.) Kormány határozat alapján további projekt 
(„retró” projektek) támogatásáról, amelyek 2007-2015 között hazai forrásból megvalósított 
fejlesztéseket emelnek be uniós finanszírozásba. A tranzakció sajátossága, hogy az elszámolá-
sokban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján nem kellett a Kedvezményezett számlájára kiutalni, az Uniótól származó bevételt nem 
a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. fejezetbe került átvezetésre. 
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Az IH-IgH rendezés 1 615,0 millió forint volt 2016. évben. KHR visszarendezés miatti visz-
szafizetés nem történt. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül az 1-es prioritás esetében 654,4 
millió forint bevétel realizálódott 2016. évben, valamint 0 forint EFK-ról kifizetett önerő (EU 
Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2016. évben. Az 1. prioritás keretében 2016. év végéig 
1 829 db projekt esetében született támogatói döntés, 189 512,6 millió forint közkiadás ösz-
szegben, és 1 798 db támogatási szerződés került megkötésre 189 128,3 millió forint közkia-
dás értékben. 

2.  prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fej-
lesztése prioritás keretében megvalósuló projektek. Támogatás folyósítására forráslehívások 
alapján 2016. évben 27 899,8 millió forint összegben került sor, melyből 462,4 millió forint 
volt a támogatott önerő kifizetés. Ezen kívül 1 105,0 millió forint összegben került sor techni-
kai tételek átforgatására uniós elszámolásba (a Kormány az 1241/2016. (V. 13.) Kormány ha-
tározata alapján döntött a TIOP 2. prioritás keretein belül három 1 milliárd forint támogatási 
összeget meghaladó projekt, valamint a 1014/2015. (I.22.) Kormány határozat alapján további 
projekt („retró” projektek) támogatásáról, amelyek 2007-2015 között hazai forrásból megva-
lósított fejlesztéseket emelnek be uniós finanszírozásba. A tranzakció sajátossága, hogy az el-
számolásokban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget a hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján nem kellett a Kedvezményezett számlájára kiutalni, az Uniótól szárma-
zó bevételt nem a XIX. fejezetbe, hanem a XLII. fejezetbe került átvezetésre. 

Az IH-IgH rendezés 3 255,0 millió forint, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió 
forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 2-es prioritás esetében 7 132,0 
millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. 91,2 millió forint EFK-ról kifizetett önerő (EU 
Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2016. évben, valamint 283,7 millió forint GYEMSZI 
(Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat) Önerő visszapótlá-
sa teljesült 2016-ban.A 2. prioritás keretében 2016. év végéig 218 db projekt (7 db kiemelt 
program, 211 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 376 842,6 millió forint közki-
adás összegben, 183 db támogatási szerződés (7 db kiemelt program, 176 db pályázat eseté-
ben) került megkötésre 376 577,6 millió forint közkiadás összegben. 

3. prioritás: A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató 

infrastruktúra fejlesztése 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló 
projektek. Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 1 896,5 millió forint 
összegben került sor, melyből 36.170 forint volt a támogatott önerő kifizetés. Az IH-IgH ren-
dezés 811,0 millió forint, a KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint volt.  
Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 3-as prioritás esetében 6 712,7 millió forint bevétel rea-
lizálódott 2016. évben, valamint 0 forint EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapót-
lása történt meg 2016. évben. A 3. prioritás keretében 2016.év végéig 397 db projekt (9 db 
kiemelt program, 388 db pályázat) esetében született támogatói döntés (visszalépett kedvez-
ményezetteket figyelembe véve) 97 407,5 millió forint közkiadás összegben és 397 db támo-
gatási szerződés (9 db kiemelt, 388 db pályázat esetében) került megkötésre 97 138,0 millió 
forint közkiadás értékben. 

4. prioritás: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítség-
nyújtás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biz-
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tosításra a közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Moni-
toring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes 
végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a követ-
kező programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek vissza-
csatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, 
elemzések elvégzésére). Jelentős változás volt 2014. évben, hogy a 475/2013. (XII.17.) Korm. 
rendelet 1-3. melléklete értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Prog-
ramok Irányító Hatóságának jogutódja 2014. január 1-től, a 96/2014. (III.25.) Korm. rendelete 
értelmében az ESZA Nonprofit Kft. jogutódja 2014.04.15-től az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma lett. A jogutódlás eredményeként több projekt úgynevezett „külső” projektté vált és a 
finanszírozása utófinanszírozásra módosult. 

Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2016. évben 606,1 millió forint összegben 
került sor. A KHR visszarendezés miatti visszafizetés 0 millió forint, az IH-IgH rendezés 
130,0 millió forint volt 2016. évben. Az EU-tól a TIOP OP keretén belül a 4-es prioritás ese-
tében 80,6 millió forint bevétel realizálódott 2016. évben. A TIOP Technikai segítségnyújtás 
esetében a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szak-
mai munka támogatása projektek támogatási szerződés összege 16 310,9 millió forint volt 
2016. év végéig. 2016-ban felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került 
sor. 

2016. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

NSRK Regionális Operatív programok 

Kifizetési tervek teljesülése 

A ROP-ok vonatkozásában az elszámolhatósági szabály szerint kizárólag olyan számlákat le-
hetett elszámolni, amelyeket a kedvezményezett pénzügyileg teljesített 2015. december 31-ig. 
Ezen számlákat az Irányító Hatóságnak 2016 márciusáig kellett elszámolniuk, illetve kifizet-
niük a kedvezményezettek részére. A ROP-okban a teljes programozási időszakra vetítve 
megvalósult a 100%-os abszorpció. 

1,2,9. Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 04 14 00 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

2015. évi tény
2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 230 393,9      58 505,8        38 333,6        36 702,3        15,9% 95,7%

ebből:  személyi juttatás - -

Bevétel 47 708,9        32 624,1        31 115,2        65,2% 95,4%

Támogatás 171 695,6      58 505,8        2 626,5          2 626,5          1,5% 100,0%

Költségvetési maradvány 14 072,5        – 3 083,0          3 083,0          21,9% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. A Nyugat-Dunántúli Operatív programban 2016-ban 
kötelezettségvállalás nem történt.  

A Nyugat-Dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között 545,6 millió euró állt rendelke-
zésre. Az OP céljait hat prioritáson keresztül kívánta elérni, melyek a következők: 

 

Az NYDOP prioritásának kerete  

Prioritási tengely 
A prioritás kerete Európai Uniós 

hozzájárulás  
(M EUR) 

A prioritás kerete 
Európai Uniós + 

hazai hozzájárulás 
(M EUR) 

Százalékos 
megoszlás 

1.Regionális gazdaság-
fejlesztés 71,31 83,89 15,38% 

2. Turizmusfejlesztés – 
Pannon Örökség meg- 109,57 128,91 23,63% 

3. Városfejlesztés 88,29 103,87 19,04% 

4. Környezetvédelmi és 
közlekedési infrastruk- 93,06 109,48 20,07% 

5. Helyi és térségi köz-
szolgáltatások infrast- 84,82 99,79 18,29% 

6. TA Technikai segít-
ségnyújtás 16,7 19,64 3,60% 

Összesen: 463,75 545,59 100,00% 

Forrás: EMIR (2016.12.31) 

Az NYDOP megvalósítása a teljes időszak alatt zökkenőmentesen zajlott. A NYDOP megva-
lósításához szükséges szakmai humán kapacitás folyamatosan rendelkezésre állt, így a megva-
lósításban jelentősebb, és kezelhetetlen akadályok nem keletkeztek. 

Összesítő adatok a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 
2007-2016.11.30 között 

Megnevezés Közkiadás 
Teljes 
költség 

Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, 
igénye) 

száma 1726 1726 

Milliárd Ft 281,4 400,9 

Támogatásban részesült projektek (szá-
ma, összege) 

száma 1088 1088 

Milliárd Ft 187,6 261,1 

Leszerződött projektek (száma, összege) 
száma 966 966 

Milliárd Ft 166,1 212,3 

Kifizetésben részesült projektek (száma, száma 966 966 
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összege) Milliárd Ft 163,0 208,4 

Lezárt projektek (száma, összege) 
száma 954 954 

Milliárd Ft 156,4 200,5 

TA prioritással együttesen 

Forrás: EMIR 

 

1,2,10. Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 

A KDOP prioritásának kerete: 

Prioritási tengely 

A prioritás kerete Eu-
rópai Uniós hozzájá-

rulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 
Európai Uniós + ha-
zai hozzájárulás (M 

EUR) 

Százalékos 
megoszlás 

1. Regionális gazdaságfejlesztés 78,72 92,62 15,5 % 

2. Regionális turizmusfejlesztés 115,32 135,67 22,7 % 

3. Fenntartható településfejlesztés 72,63 85,45 14,3 % 

4. Helyi és térségi környezetvédelmi 
és közlekedési infrastruktúra fej-

lesztés 

151,56 178,31 29,8 % 

5. Humán infrastruktúra fejlesztés 71,40 84,00 14,1 % 

6. Technikai segítségnyújtás 18,29 21,51 3,6 % 
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Prioritási tengely 

A prioritás kerete Eu-
rópai Uniós hozzájá-

rulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 
Európai Uniós + ha-
zai hozzájárulás (M 

EUR) 

Százalékos 
megoszlás 

Összesen: 507,92 597,56 100 % 

Forrás: EMIR (2016.11.30) 

 

Összesítő adatok a Közép-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 
2007-2016.11.30 között: 

 

Megnevezés 
Közkiadás 

(PC) 

Teljes 
költség 
(TC) 

Regisztrált/ benyújtott projektek (száma, 
igénye) 

száma 2027 2027 

Milliárd Ft 337,7 451,4 

Támogatásban részesült projektek (szá-
ma, összege) 

száma 935 935 

Milliárd Ft 184,4 229,6 

Leszerződött projektek (száma, összege) 
száma 935 935 

Milliárd Ft 182,5 227,96 

Kifizetésben részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 934 934 

Milliárd Ft 177,9 222,3 

Lezárt projektek (száma, összege) 
száma 902 902 

Milliárd Ft 167,7 208,4 

TA prioritással együttesen 

Forrás: EMIR  

 

1,2,11. Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
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felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 

Az operatív program keretei: 

Prioritási tengely A prioritás kerete 
Európai Uniós hoz-

zájárulás 
(M EUR) 

A prioritás kerete 
Európai Uniós + hazai 

hozzájárulás 
(M EUR) 

Százalékos 
megoszlás 

1. A városi térségek fejleszté-
sére alapozott versenyképes 

gazdaság megteremtése 
74,22 87,32 10,53% 

2. A turisztikai potenciál erősí-
tése a régióban 

130,90 153,99 18,56% 

3. Humán közszolgáltatások 
fejlesztése 130,23 153,21 18,47% 

4. Integrált városfejlesztési ak-
ciók támogatása 

160,84 189,23 22,81% 

5. Az elérhetőség javítása és 
környezetfejlesztés 

183,56 215,96 26,03% 

6. Technikai segítségnyújtás 25,39 29,87 3,60% 

Összesen: 705,14 829,57 100,00% 

Forrás: EMIR  
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Összesítő adatok a Dél-Dunántúli Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 2007-
2016.11.30 között: 

Megnevezés Közkiadás 
Teljes 
költség 

Regisztrált/benyújtott projektek (száma, 
igénye) 

száma 2270 2270 

Milliárd Ft 452,3 613,1 

Támogatásban részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1157 1157 

Milliárd Ft 263,1 302,2 

Leszerződött projektek (száma, összege) 
száma 1157 1157 

Milliárd Ft 255,5 293,9 

Kifizetésben részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1156 1156 

Milliárd Ft 250,4 288,3 

Lezárt projektek* (száma, összege) 
száma 1062 1062962 

Milliárd Ft 224,5 257,4 

Forrás: EMIR

 

1,2,12. Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 
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Az operatív program keretei a következők szerint alakultak: 

Prioritási tengely 

A prioritás kerete 

Európai Uniós hoz-
zájárulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 

Európai Uniós + 
hazai hozzájárulás 

(M EUR) 

Százalékos megosz-
lás 

A tudásalapú gazdaság innová-
ció- és vállalkozás-orientált fej-
lesztése 

501,4 589,9 34,2% 

A versenyképesség keretfeltét-
eleinek fejlesztése 

226,9 267 15,5% 

A régió vonzerejének fejlesztése 172,6 203,1 11,8% 

A humán közszolgáltatások in-
tézményrendszerének fejlesztése 

305,2 359 20,8% 

Települési területek megújítása 208,2 244,9 14,1% 

Technikai segítségnyújtás 52,8 62,1 3,6% 

Összesen: 1467,1 1726,1 100,0% 

Forrás: EMIR  

 

A KMOP keretében 2007-től egészen 2013-ig jelentek meg pályázati felhívások és kiemelt 
projekt tervezési felhívások, pályázati felhívásból összességében 156, kiemelt projekt tervezé-
si felhívásból 70 db. A végrehajtás kezdeti szakaszában fontos szempont volt, hogy – tekintet-
tel a program „fej nehéz” jellegére – nagy tömegben jelenhessenek meg a pályázati 
felhívások. Mindebből következett, hogy az ezt követő időszakban a pályázatok értékeléséhez 
kellett jelentős erőforrásokat rendelni. Mindehhez a program végrehajtásában együttműködő 
szervezetek közötti szoros koordinációra, és precíz programmenedzsmentre volt szükség. 

 

1,2,13. Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
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a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 

A Dél-Alföldi Operatív Program prioritási tengelyei 

Prioritási tengely 

A prioritás kerete 
Európai Uniós 
hozzájárulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 
Európai Uniós + 

hazai hozzájárulás 
(M EUR) 

Százalékos meg-
oszlás 

1. prioritás: Regionális gaz-
daságfejlesztés 

129,917 152,843 17,35% 

2. prioritás:Turisztikai célú 
fejlesztések 

137,134 161,334 18,32% 

3. prioritás: Közlekedési inf-
rastruktúra -fejlesztés 

158,145 186,053 21,12% 

4. priori-
tás:Humáninfrastruktúra- 
fejlesztések 

140,743 165,580 18,80% 

5. prioritás:Térségfejlesztési 
akciók 

155,820 183,317 20,81% 

6. prioritás:Technikai segít-
ségnyújtás 

26,956 31,713 3,60% 

Összesen: 748,715 880,841 100,0% 
Forrás: EMIR  
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Összesítő adatok a Dél-Alföldi Operatív Program 1-6. prioritás projektjeinek megvalósulásá-
ról 2007-2016 

Megnevezés Közkiadás (PC alapú) 
Teljes költség 

(TC alapú) 

Regisztrált/benyújtott projektek (száma, 
igénye) 

száma 3759 3759 

milliárd Ft 535,3 695,1 

Támogatásban részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1676 1676 

milliárd Ft 271,1 329,9 

Leszerződött projektek (száma, összege) 
száma 1676 1676 

milliárd Ft 268,5 326,8 

Kifizetésben részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1675 1675 

milliárd Ft 263,7 321,2 

Lezárt projektek (száma, összege) 
száma 1631 1631 

milliárd Ft 244,1 299,5 

TA prioritással együttesen, Forrás: EMIR  

 

1,2,14. Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 

Rendelkezésre álló keretek 
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Prioritási tengely 

A prioritás kerete 

európai uniós hozzájá-
rulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 

európai uniós + hazai 
hozzájárulás 

(M EUR) 

Százalékos meg-
oszlás 

7. Regionális gazdaságfejlesz-
tés 

140,243 164,991 14,38% 

8. Turisztikai célú fejlesztések 177,183 208,451 18,17% 

9. Közlekedési feltételek javí-
tása 

169,946 199,936 17,43% 

10. Humán infrastruktúra fej-
lesztése 

200,776 236,208 20,59% 

11. Város- és térségfejlesztés 251,816 296,255 25,83% 

12. Technikai segítségnyújtás 35,106 41,301 3,60% 

Összesen: 975,070 1147,142 100,0% 

Forrás: EMIR  

 

Összesítő adatok az Észak-Alföldi Operatív Program 1-6. prioritásainak megvalósításáról 

Megnevezés Közkiadás Teljes költség 

Regisztrált/benyújtott projektek (száma, 
forrásigénye) 

száma 3693 3693 

milliárd Ft 595 757,3 

Támogatásban részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1880 1880 

milliárd Ft 347,7 409,4 

Leszerződött projektek (száma, összege) 
száma 1880 1880 

milliárd Ft 345,2 406,5 

Kifizetésben részesült projektek (száma, 
összege) 

száma 1879 1879 

milliárd Ft 335,85 395,55 

Lezárt projektek* (száma, összege) 
száma 1818 1818 

milliárd Ft 308,85 365,55 

*TA prioritással együttesen 

Forrás: EMIR  
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1,2,15. Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 

A 2007-2013 közötti időszakban végrehajtott, strukturális alapokból és a Kohéziós alapokból 
támogatott programok lezárása az Unió fennálló kötelezettségvállalásainak pénzügyi rendezé-
sére vonatkozik. Ennek érdekében a tagállamok záródokumentumot nyújtanak be a Bizottság 
felé, mely a következőket tartalmazza: végsőegyenleg kifizetési kérelem, a program záró vég-
rehajtási jelentése, és a záró ellenőrzési jelentéssel alátámasztott záró nyilatkozat. A záródo-
kumentumot a Bizottság felé legkésőbb 2017.03.31-ig juttatja el a tagállam, elektronikus 
úton, az SFC rendszeren keresztül. A záródokumentum összeállításánál az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet végzi el a költségek projektszintű elszámolhatóságának vizsgálatát, 
a szabálytalanságok és korrekciók nyomon követését, a lefolytatott ellenőrzések nyomon kö-
vetését, ezzel párhuzamosan összeállítja a programok záró végrehajtási jelentését. Az igazoló 
hatóság az irányító hatóság jelentési alapján összeállítja a végsőegyenleg kifizetési kérelmet 
és költségnyilatkozatot. Az ellenőrzős hatóság pedig végül elvégzi a szükséges ellenőrzéseket 
és kiállítja a záró ellenőrzési jelentést. 

 

ÉMOP prioritási tengelyei és a rendelkezésre álló keretek: 

Prioritás tengely 

A prioritás kerete 

európai Uniós hozzá-
járulás 

(M EUR) 

A prioritás kerete 

európai uniós + hazai 
hozzájárulás 

(M EUR) 

Százalékos 

megoszlás 

1. Versenyképes helyi 
gazdaság megteremtése 

130,96 154,08 14,49% 

2. Turisztikai potenciál 
erősítése 

188,19 221,40 20,82% 

3. Településfejlesztés 257,20 302,58 28,46% 

4. Humán közösségi inf-
rastruktúra fejlesztése 

203,87 239,85 22,56% 

5. Térségi közlekedés fej-
lesztése 

90,96 107,01 10,07% 

Technikai segítségnyújtás 32,54 38,28 3,60% 

Összesen 903,72 1 063,2 100,0% 

Forrás: EMIR  
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Összesítő adatok a Észak-Magyarországi Operatív Program 1-6. prioritás projektjeinek meg-
valósulásáról 2007-2016.11.30 között: 

Megnevezés Közkiadás (PC alapú) 
Teljes költség 

(TC alapú) 

Regisztrált/benyújtott 
projektek (száma, for-
rásigénye) 

száma (db) 4 505 4 505 

milliárd Ft 583,5 751,2 

Támogatásban részesült 
projektek (száma, for-
rásösszege) 

száma (db) 2 148 2 148 

milliárd Ft 315,0 374,9 

Leszerződött projektek  
(száma, forrásösszege) 

száma (db) 2 148 2 148 

milliárd Ft 312,6 372,1 

Kifizetésben részesült 
projektek (száma, for-
rásösszege) 

száma (db) 2 146 2 146 

milliárd Ft 306,5 364,2 

Lezárt projektek (száma, 
forrásösszege) 

száma (db) 2069 2069 

milliárd Ft 270,8 325,5 

Forrás EMIR (2016.11.30) 

 

1.3 Kohéziós Alapból finanszírozott projektek 

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezet-
védelmi és 9 közlekedési beruházásból 2016. év végéig minden projekt lezárásra került az Eu-
rópai Bizottság részéről. A technikai segítségnyújtás projektek, szám szerint 13 darab, 2013. 
év végéig maradéktalanul lezárultak. Három projekt esetében a végső egyenlegek 2016. év fo-
lyamán kerültek átutalásra a Magyar Államkincstár részére. 

1,3,1. Kohéziós Alap közlekedési projektek 

2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II.2. 
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A projektet az Európai Bizottság 2016. június 28-án kelt levele értelmében lezárta, záró 
egyenlegét 2016. augusztus 19-én átutalta. A projekt fenntartási időszaka 2016. december 19-
én lezárult. 

 

1,3,2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek 

2004/HU/16/C/PE/001 – Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesít-
ményei 

A projektet az Európai Bizottság 2016. október 12-én kelt levele értelmében lezárta, záró 
egyenlegét 2016. december 28-án átutalta. A projekt fenntartási időszaka 2018. december 12-
én zárul. 

2002/HU/16/P/PE/015 – Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt 

A projektet az Európai Bizottság 2016. július 26-án kelt levele értelmében lezárta, záró egyen-
legét 2016. szeptember 27-én átutalta. A projekt fenntartási időszakának zárása folyamatban 
van. 

2002/НU/16/Р/РЕ/017 – Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodási Rendszer Megvalósítása – I. ütem 

A Miniszterelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/2/2016. iktatószámú levele ér-
telmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támoga-
tástartalma, azaz 8 294,14 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt összegének a költségvetés XIX. 
(Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel 
azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a 
tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt 
szükséges további forrást biztosítani. 

2002/HU/16/P/PE/018 Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási 
Rendszer 

A Miniszterelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/2/2016. iktatószámú levele ér-
telmében a projekt zárásakor az Európai Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció támoga-
tástartalma, azaz 333 395,89 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt összegének a költségvetés XIX. 
(Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása jóváhagyásra került. Tekintettel 
azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított korrekciókat már érvényesítette a 
tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági követelés rendezésére nem volt 
szükséges további forrást biztosítani. 

2004/HU/16/C/PE/003 Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Projekt 

A projektre fennálló pénzügyi korrekció (EU részre + hazai részre vonatkozó) támogatástar-
talma 42 471,69 euró + Ptk. 6:47. § szerinti kamat volt. Méltányossági alapon a korrekció 50-
50%-ban megosztásra került a kedvezményezett és a központi költségvetés között. A Minisz-

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

ISPA Kohéziós Alap Közlekedési Projektek

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 28,2 2 002,4 0,0% 0,0%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 17,5 0,0% -

Támogatás - -

Költségvetési maradvány 2013,1 – 2 002,4 2 002,4 99,5% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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terelnökség 2016. december 16-án kelt, GF/UF/1063/1/2016. iktatószámú levele értelmében a 
kedvezményezettre eső pénzügyi korrekció, azaz 21 235,85 euró Ptk. 6:47. § szerinti növelt 
összegének a költségvetés XIX. (Uniós fejlesztések) fejezetének terhére történő átvállalása 
jóváhagyásra került. Tekintettel azonban arra, hogy az Európai Bizottság a megállapított kor-
rekciókat már érvényesítette a tagállam központi költségvetésével szemben, a bizottsági köve-
telés rendezésére nem volt szükséges további forrást biztosítani. 

 

Határon Átnyúló Együttműködési Programok 

1.4  Határon Átnyúló Együttműködési Programok 2007-2013 

Magyarország részvételével 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális 
(közép-európai és délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, 
ESPON, INTERACT) program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az ERFA 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az IPA (Előcsatlakozási Támo-
gatási Eszköz, Szerbia és a 2013. június 30-i uniós csatlakozásig Horvátország vonatkozásá-
ban), valamint az ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna 
vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os 
időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország 
határ menti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fej-
lesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négy-
oldalú program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak 
speciális fejlesztési igényeire. 

A pénzügyi források túlnyomó többsége összességében a határ menti programokra jut, me-
lyekben a beavatkozás fő területei: helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok; város és vidékfej-
lesztés; turizmus; emberi erőforrás fejlesztés; K+F; kultúra; egészségügy; oktatás; 
környezetvédelem; megújuló energia; közlekedési, információs és vízügyi együttműködés; 
jogi és közigazgatási együttműködés. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

ISPA Kohéziós Alap Környezetvédelmi Projektek

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 237,9 42,1 13,9 5,8% 33,0%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 42,1 0,0% -

Támogatás 0 - -

Költségvetési maradvány 237,9 – 42,1 42,1 17,7% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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A határ menti programok (CBC) résztvevő megyéi 

Európai Területi Együttműködés (ETE) 

Az alábbi táblázat az Európai Területi Együttműködési programok előirányzatainak teljesíté-
sét tartalmazza az INTERACT 2007-2013 program kivétel. 

 

A Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály (továbbiakban: NEP VF) 
által kezelt 5 ETE CBC Program költségvetése összesen 581,4 M EUR, melyből az Unión be-
lüli határon átnyúló projektek támogatására felhasználható ERFA forrás 536,5 M EUR. 
Az 5, tagállamok között megvalósuló ETE programból a Magyarország-Románia, Magyaror-
szág-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban 
Magyarország Irányító Hatósági szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében (Szlo-
vénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) Nemzeti Hatósági jogkör gyakorlója. 

Magyarország-Szlovákia relációban, az 1. pályázati felhívás keretében 92 projekt esetében 
történt meg a közösségi forrás támogatási szerződésének aláírása. Lekötött ERFA összeg: 
39,3 millió euró, mely a Program keretének egynegyede. 2009 szeptemberében zárult a prog-
ram 2. pályázati felhívása, a támogatási döntés meghozatala 2010-ben megtörtént, melynek 
eredményeként további 45 millió euró ERFA forrás lett leszerződve. A 2010 decemberében 
megjelent 3. pályázati felhívásra, ezúttal már online formában 59 db pályázat érkezett be, 
melyből 20 nyert pozitív elbírálást a 2011. június 8-i Közös Monitoring Bizottsági (KMB) 
döntés nyomán, több mint 7 millió euró Támogatási Szerződéssel való lekötését biztosítva.  
Az utolsónak tervezett, 4. felhívás 2011 júniusában jelent meg, melyre 340 pályázat érkezett 
be. A 2012. március 29-i KMB döntés 101 db projektet javasolt támogatásra, így 2013. év vé-
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géig mindösszesen 60 millió euró összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg. 2013. 
évben egy 5. pályázati felhívás is meghirdetésre került, és a HUSK/1301 kódszámú felhívás 
keretében a Közös Monitoring Bizottság mintegy 13,3 millió euró közösségi támogatási ösz-
szeg leszerződhetőségét hagyta jóvá a nyertes projektek számára. A meghirdetett 5 pályázati 
felhívás keretében összesen mintegy 300 projekt került finanszírozásra, ezzel a program elérte 
a 96%-ot is meghaladó abszorpciót. A program 2015. december 31-én zárt. A program Irányí-
tó Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyújtotta az  
Európai Bizottság felé.  

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első 
(HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása és zárása 2 projekt kivételé-
vel 2013-ban befejeződött. A második (HURO/0802) pályázati felhívás keretében 59 pályázat 
részesült támogatásban, ezek közül 2013-ban 55 zárult le sikeresen, a fennmaradó részük pe-
dig 2014-ben zárult. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívásban 118 projekttel kötöttünk 
támogatási szerződést, amelyek közül 2013 végéig mind a 118 projekt tevékenysége befeje-
ződött, ezek közül 115 db projekt végső beszámolója jóváhagyásra került. A negyedik felhí-
vás (HURO/1001) keretében 135 pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek közül 
mindegyik projekt megvalósítási időszaka zárult 2013-ban. 2014. szeptember 5-én kiírásra ke-
rült a fennmaradó források zárt felhívása, amely keretében 27 projekttel kötöttünk támogatási 
szerződést. A meghirdetett 5 pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszí-
rozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211 millió euró leszerződése 
valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciós ráta mellett hívtak le a kedvezménye-
zettek. A program Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelenté-
sét is benyújtotta az Európai Bizottság felé. 

 

Ausztria-Magyarország relációban folyamatos pályáztatási rendszer működik, mindkét prio-
ritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet pályáz-
ni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli. 2013 végéig összesen 88 
pályázat részesült támogatásban, amely a program megvalósítási időszakában a végleges pro-
jektszámot is jelenti: A program elérte a közel100%-os abszorpciós rátát. A program Irányító 
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Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyújtotta az Európai 
Bizottság felé. 

 

 

Szlovénia-Magyarország relációban a lezajlott két pályázati felhívásban, melyek keretében 
összesen 40 projekt került támogatásra, a támogatás teljes ERFA összege 25,6 millió euró 
(teljes allokáció kb. 93%-a) volt. 2012 januárjában a fel nem használt és a megmaradt ERFA 
forrás további 2 közös stratégiai, illetve 1 tartaléklistás projektre került felhasználásra, ezt kö-
vetően a támogatás teljes ERFA összege 27,4 millió euróra változott (a teljes allokáció kb. 
99,5%-a). Ezt követően a 2013. október 25-én megtartott 7. Közös Monitoring Bizottsági ülés 
keretében a rendelkezésre álló forrás 100%-a (27,5 millió euró) lekötésre került. A támogatott 
projektek száma összesen 43 db, amelynek mindegyike lezárt 2015. december 31-ig. A prog-
ram Irányító Hatósága 2017. március 31-ig a program záró végrehajtási jelentését is benyúj-
totta az Európai Bizottság felé.  

 

1,4,1. Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA) 

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007. óta létező Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP 
VF irányításával megvalósuló IPA CBC program: 

Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A 2009-ben meghirdetett első (egyfordulós) pályázati felhívásra összesen 67 darab pályázat 
érkezett be, melyek közül - a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése értelmében - 
41 megvalósítására kerülhetett sor, összesen 12,2 millió euró közösségi forrás értékben. 2012 
decemberében két projekt kivételével az első körös projektek végrehajtása befejeződött.  
A Program második (egyfordulós) pályázati felhívása 2010. június 10-én jelent meg. 2010. 
szeptember 15-ig összesen 94 pályázat érkezett be, melyek közül 2011 tavaszán 60 nyertest 
választott ki a Program Közös Monitoring Bizottsága, 14 millió euró EU-s támogatás érték-
ben. A harmadik pályázati felhívás 2011. november 22-én jelent meg. A Közös Monitoring 
Bizottság 154 db beérkezett pályázatból 39 darab nyertes pályázatot választott ki támogatásra 
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20,7 M EUR értékben. A JMC további 40 db projekt támogatásáról döntött, melyet tartaléklis-
tára helyezett. A program finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennma-
radó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg a kormányzati 
társfinanszírozás) jelenti. 2013. július 1-jével Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, 
így további forrás kipályáztatására nyílt lehetőség. 2013. december 13-án a program Közös 
Monitoring Bizottsága 8 tartaléklistás projekt támogatásáról döntött, ezt követően 2014. de-
cember 8-án újabb 3 tartaléklistás projekt támogatásáról döntött a Monitoring Bizottság. 2015 
valamint 2016 során a Monitoring Bizottság a visszafolyó források terhére plusz források biz-
tosításáról döntött olyan projektek esetében, ahol a projektmegvalósítás során még el nem 
számolt, a projekttevékenységekhez kapcsolódó számlák álltak rendelkezésre. Projektrészen-
ként maximum 100 000 euró támogatást kaptak a projektek. A magyar-horvát program kere-
tében támogatott projektek mindegyike lezárt 2016. december 31-ig. 

 

 

Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. Magya-
rország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a pályázói 
önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő mértéke 5%, központi költségvetési szer-
vek azonban nem kell, hogy önerővel hozzájáruljanak a projekthez. Tekintettel arra, hogy 
Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által 
biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15%.  

2015 év végéig összesen 204 projekt került támogatásra (a 209 leszerződött projektből 5 ese-
tében elállásra volt szükség). A teljes megvalósítási időszak alatt a kiosztható összes közössé-
gi támogatás 45,1  millió euró, amelyből 204 projekt sikeresen megvalósult és 2016-ban 
lezárásra került. A program fokozatosan közelít a programzáráskor várható 96% feletti ab-
szorpciós ráta eléréséhez. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 04 ETE HU-CRO

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- -

Kiadás 2 646,3 631,5 1 162,2 701,8 26,5% 60,4%

ebből:  személyi juttatás - -

Bevétel 2 915,7 558,6 773,2 772,7 26,5% 99,9%

Támogatás 72,9 - -

Költségvetési maradvány 119,6 – 389,0 389,0 325,3% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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1,4,2. Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) 

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n 
kívül maradó államokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három 
vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését bizto-
sító programban.  

Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program 

Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13,3 millió euró 
közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. 
szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010 
áprilisában hozott támogatási döntést 47 projekt tekintetében (16,7 millió euró felhasználásá-
ról). A projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. A második pályázati kiírás 
2010. június 24-én jelent meg, amelynek keretében 14,0 millió euró közösségi forrásra lehe-
tett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. október 26. volt, 
amelyre 261 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2011 augusztusában hozott 
támogatási döntést 46 projekt tekintetében (17,7 millió euró felhasználásáról). A projektek 
megvalósítása és lezárása folyamatban van. A harmadik pályázati kiírás 2011. szeptember 30-
án jelent meg, amelynek keretében 8,0 M EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat be-
nyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2012. január 31. volt, amelyre 271 pályázat érke-
zett be. A Közös Monitoring Bizottság 2012 decemberében hozott támogatási döntést 30 
projekttel kapcsolatosan (8,7 millió euró felhasználásáról). A 2013. év folyamán a rendelke-
zésre álló megtakarításokból további 2 projekt kapott pozitív támogatási döntést (0,4 millió 
euró), illetve novemberben a Közös Monitoring Bizottság rendelkezett a Program költségve-
tésében technikai segítségnyújtás célra felhasználható források részbeni átcsoportosításáról, 
amellyel további 10 pályázat (2,6 millió euró) részesülhetett támogatásban a harmadik pályá-
zati kiírás keretében jóváhagyott tartaléklistáról. 2015 végéig a leszerződött 138 projekt közül 
egy, a román-ukrán határszakaszon tervezett nagy infrastrukturális beruházás (LSP projekt) 
esetében került sor a szerződéstől való elállásra. 2015. december 3-án a román főkedvezmé-
nyezett visszatérítette az előlegként kiutalt összeget az Irányító Hatóság számára, így a 3 LSP 
projekt közül ez az egy nem fog megvalósulni. A 2014. december 17-én módosított 
951/2007/EK rendelet értelmében lehetőség nyílt a program megvalósításának 2016. decem-
ber 31-ig történő meghosszabbítására, ennek következtében 5 projekt, köztük a szlovák-
ukrán, valamint a magyar-ukrán határszakaszon megvalósítandó LSP projekt is benyújtotta az 
erre vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét. A beérkezett kérelmeket az Európai Bizottság 
jóváhagyta, a vonatkozó pénzügyi megállapodás Ukrajna és a Bizottság között pedig ennek 
megfelelően módosításra került. Az említett 5 projekt, valamint a meg nem valósult román-
ukrán LSP projekt kivételével 2015. december 31-ig minden projekt lezárt. 

2016-ban az Irányító Hatóság kérvényezte a program további meghosszabbítását, annak érde-
kében, hogy a magyar-ukrán, valamint szlovák-ukrán LSP projektek is sikeresen megvalósul-
janak. Az Európai Bizottság 2016. december 8-án kelt C(2016) 7885 számú döntése 
értelmében engedélyezte az erre irányuló kérelmet, így a projektek megvalósításának határ-
ideje 2017. december 31-re változott, maga a program pedig 2019. december 31-én fog lezár-
ni.  
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1,4,3. Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműkö-
dés 

Magyarország három EU által társfinanszírozott regionális szintű együttműködési program-
ban vesz részt a NEP VF koordinálásával.  

A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE) Irányító Hatósági 
feladatait Magyarország látja el. A 40 magyar érintettségű projektben összesen 60 magyar 
partner vett részt. A hétéves megvalósítási időszak alatt 122 projekt támogatására nyílt lehető-
ség az innováció és vállalkozások támogatása, környezetvédelem, elérhetőség javítása, fenn-
tartható növekedés területeken. A 2015 decemberére a projektek lezártak. 

 

A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (CES) irányító hatósági fe-
ladatait Ausztria látja el. A projektek 2014 végéig befejeződtek. Informatikai rendszer üze-
meltetése kapcsán történt kifizetés és maradványátcsoportosítások történtek. 

 

 

Az INTERREG IVC Interregionális Programban  négy pályázati felhívás zárult le 2012. év 
végéig. Összesen 204 projekt került kiválasztásra, az odaítélt támogatás mértéke programszin-
ten 302 millió euró ERFA. A támogatást nyert pályázatokban összesen 110 magyar partner 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

millió forintban, egy tizedessel - -

Kiadás 574,6 716,2 854,8 413,8 72,0% 48,4%

ebből:  személyi juttatás - -

Bevétel 569,8 685,3 686,6 322,2 56,5% 46,9%

Támogatás 30,9 - -

Költségvetési maradvány 173,0 – 168,2 168,2 97,2% 100,0%

Megnevezés

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 05 01 08 ETE CES

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- -

Kiadás 17,0 545,0 335,6 1974,1% 61,6%

ebből:  személyi juttatás - -

Bevétel 79,1 143,4 143,4 181,3% 100,0%

Támogatás - -

Költségvetési maradvány 339,5 – 401,6 401,6 118,3% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási összegből 13,6 millió euró. Magyaror-
szág a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja.  

 

 

1,4,4. INTERACT 2007-2013 

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az 
ETE/IPA/ENPI programok megvalósítása során, a határon átnyúló-, transznacionális- és 
interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítá-
sa. A program 2014-ben lezárult. 2016. évben pénzforgalom nem volt az előirányzaton. 

1.5 Egyéb Uniós előirányzatok 

1,5,1. Svájci Hozzájárulás 

A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 2006. 
február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 2004 óta 
csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven ke-
resztül összesen 1 257,0 millió svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország része-
sedése 130,8 millió svájci frank. A Svájci Hozzájáruláson belül a projektek kiválasztása 
általában kétfordulós eljárásban történt, de projektbeazonosítás is kezdeményezhető volt – 
többek között – ajánlattételi felhívás, Svájc javaslata, a magyar fél javaslata, de akár a Projekt 
Végrehajtó javaslata alapján is. A Svájci Hozzájárulás keretében 2012. június 13-ig, a kötele-
zettségvállalási határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült leköt-
ni. Az egyes prioritási területek esetében 2012. év végéig a svájci és a magyar fél között 
valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó 
közötti, illetve pályázati alapok esetében a Közreműködő Szervezet és a támogatásközvetítő 
szervezet közötti valamennyi Végrehajtási Megállapodás aláírásra került. 

2016. év végére összesen huszonnégy projekt, valamint egy ösztöndíj alap, egy pályázati alap 
és egy kockázati tőke alap fizikai zárása valósult meg, a következő tematikus bontásban: 

  

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 002 05 01 09 INTERREG IVC

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- -

Kiadás 11,4 197,6 115,8 1015,8% 58,6%

ebből:  személyi juttatás - -

Bevétel 104,0 17,8 17,8 17,1% 100,0%

Támogatás - -

Költségvetési maradvány 87,2 – 179,8 179,8 206,2% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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„Regionális fejlesztési kezdeményezések” 1. 
prioritási terület 

1 projekt 

„Természet katasztrófák megelőzése” című 
2. prioritási terület 

5 projekt 

„Alapinfrastruktúra fejlesztés” című 3. prio-
ritási terület 

4 projekt 

„Biodiverzitás és környezetvédelem” című 
4. prioritási terület 

1 projekt 

„Kockázati tőke alap” című 5. priortási terü-
let 

1 kockázati tőke alap 

„Turizmus” című 6. prioritási terület 2 projekt 

„K+F együttműködés” című 7. prioritási te-
rület 

6 projekt és 1 ösztöndíj alap 

„Biztonság” című 9. prioritási terület 1 projekt 

Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap 1 pályázati alap 

 

Ezek közül a „Természeti katasztrófák megelőzése” című 2. prioritási terület 2 projektjének 
adminisztratív és pénzügyi zárása is megtörtént 2015 folyamán, a 7. prioritási terület ösztöndíj 
alapjának adminisztratív és pénzügyi zárása 2016-ban valósult meg. A svájci frank árfolyam 
erősödését követően lehetőség nyílt CHF-ben fennmaradó támogatási összeg felhasználásra, 
így többletforrást nyújtva a már támogatott, futó projektek részére. Ennek következtében 
azonban számos esetben meghosszabbításra került a projekt megvalósítási időtartam, így 
2016-ban más projekt nem zárult le adminisztratív és pénzügyi értelemben, mivel a fizikai zá-
rások leginkább 2016 során a IV. negyedévben valósultak meg. A többi projekt pénzügyi zá-
rása így a 2017/2018-as évben történik meg. 

Az NKE feladatokat a 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (4) ab) bekezdése értelmében 2014. 
január 1-jétől a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., majd az Egyes fejlesztéspolitikai tár-
gyú kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2014. (VII.31.) kormányrendelet által beik-
tatott, az NFÜ megszűnésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013 (XII.17.) 
kormányrendelet 13/B § (1) bekezdése értelmében 2014. augusztus 15-től a Miniszterelnök-
ség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya látja el. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek  

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 5 998,8              7 180,0              9 816,5              7 052,6              117,6% 71,8%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 5 252,1              6 679,0              6 679,0              5 222,2              99,4% 78,2%

Támogatás 1 043,4              501,0                 1 791,8              1 791,8              171,7% 100,0%

Költségvetési maradvány 1 049,0              – 1 345,7              1 345,7              128,3% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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1,5,2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együtt-
működési Megállapodások (Memorandum of Understanding) aláírására a donor országok 
(Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között 2011. október 12-én, illetve október 
14-én került sor. Az Együttműködési Megállapodásokat a Kormány a 235/2011. (XI. 15.) 
Korm. rendelettel, valamint a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel hirdette ki. Az aláírt meg-
állapodások értelmében Magyarország 153,3 M EUR (kb. 40 000,0 millió forint) hozzájáru-
lásban részesül. A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősí-
tése. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának végrehaj-
tási szabályai a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben kerültek megállapításra. A rendelet a 
donor országok által kiadott Szabályzatoknak (Regulations on the implementation of the EEA 
/ Norwegian Financial Mechanism 2009-2014) a hazai jogrendbe átültető végrehajtási szabá-
lyait tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, vala-
mint a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatási célú kötelezettségek 
vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az 
ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a projektgazdákra. A Nemzeti Kap-
csolattartó felelős a Finanszírozási Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi 
végrehajtásának szabályszerűségéért, az Együttműködési Megállapodásokban foglaltak telje-
sülésének biztosításáért. Az együttműködési megállapodások 12 támogatási területet, vala-
mint a területért felelős úgynevezett program operátort (PO) nevesítenek. A 2014-ben történt 
fejlesztéspolitikai intézményrendszeri változások következtében, az NFÜ megszűnésével 
egyes Program Operátorok feladatköre jogutódlással más intézményekhez került, majd 2015 
folyamán a donorokkal kötött Együttműködési Megállapodás módosításának (433/2015. (XII. 
28.) Korm. rendelet, 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) megfelelően a Program Operátorok 
alábbiak szerinti intézmények: 

Programterület 
Korábbi  

Program Operá-
tor 

Új  
Program 
Operátor 

Donor  
támogatás 

(EUR) 

Nemzeti  
társ-

finanszírozás 
(EUR) 

Teljes  
Program allo-
káció (EUR) 

A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok 

Energiahatékonyság 
NFÜ KEOP IH 
(NFM) 

NFM 8 412 000 1 484 471 9 896 471 

Megújuló energia 

Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi 
és Energia 
Központ (NFM) 

NFM 7 711 000 1 360 765 9 071 765 

Veszélyeztetett 
gyermekek és fiata-
lok 

NFÜ HEP IH  

nem rele-
váns, a 
program 
nem való-
sul meg 

11 216 000 1 979 294 13 195 294 

Kulturális és termé-
szeti örökség meg-
őrzése és 
megújítása 

NFÜ ROP IH  ME 12 618 000 2 226 706 14 844 706 

Ösztöndíjak 
Tempus Köz-
alapítvány 

nem vál-
tozott 

2 978 500 525 618 3 504 118 

Zöld ipari innováció  
Szent István 
Egyetem 

nem vál-
tozott 

22 880 000 4 037 647 26 917 647 
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Programterület 
Korábbi  

Program Operá-
tor 

Új  
Program 
Operátor 

Donor  
támogatás 

(EUR) 

Nemzeti  
társ-

finanszírozás 
(EUR) 

Teljes  
Program allo-
káció (EUR) 

Kétoldalú kutatási 
együttműködés 

Nemzeti Inno-
vációs Hivatal 
(Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési 
és Innovációs 
Hivatal) 

nem rele-
váns, a 
program 
nem való-
sul meg 

24 128 000 4 257 882 28 385 882 

Kapacitásfejlesztés 
és intézményközi 
együttműködés  

NFÜ NEP IH  
ME NEP 
VF 

10 816 000 1 908 706 12 724 706 

Népegészségügyi 
kezdeményezések 

NFÜ HEP IH 
(EMMI) 

EMMI 16 640 000 2 936 471 19 576 471 

A donor országok által közvetlenül irányított programok 

Civil szervezetek 
támogatása 

Donor országok 
által bonyolított 
tender alapján: 
Ökotárs Alapít-
vány vezette 
konzorcium 

nem vál-
tozott 

13 495 000 0 13 495 000 

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozás ha-
tásaihoz 

Regional 
Environmental 
Centre 

nem vál-
tozott 

7 010 000 0 7 010 000 

Méltányos munka 
és háromoldalú pár-
beszéd 

Innovation 
Norway 

nem vál-
tozott 

832 000 0 832 000 

Egyéb allokációk 
Technikai Segítség-
nyújtás 

  2 299 500 0 2 299 500 

Kétoldalú kapcsola-
tok nemzeti alapja 

  766 500 0 766 500 

Donor országok 
menedzsment költ-
sége 

  11 497 500 0 11 497 500 

Tartalékkeret   0 0 0 

ÖSSZESEN  
 

153 300 000 
20 717 560 

 
 

174 017 560 
 

 

A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó kilenc területre 
vonatkozóan a Program Megállapodásokat egy programterület – kétoldalú kutatási együttmű-
ködés – kivételével 2013 végéig a Nemzeti Kapcsolattartó és a donor országok aláírták.  
A Program Operátor, a Végrehajtó Ügynökség és a Nemzeti Kapcsolattartó közötti Program 
Végrehajtási Megállapodások (PVM) 2013. december 31-ig öt programterületen kerültek alá-
írásra. A donorok 2014. május 9-én felfüggesztették a támogatás folyósítását a Magyarország 
által felügyelt programterületeken. 2015. június 23-án magyar kezdeményezésre intenzív tár-
gyalások indultak a magyar és a donor fél között a Finanszírozási Mechanizmusok megvaló-
síthatósági szempontból történő áttekintése céljából. A bilaterális tárgyalások során 
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megegyezés született a donorok és Magyarország között egy, a minél teljesebb forrásfelhasz-
nálást célzó intézkedési terv kialakításáról.  

2015. november 24-én sor került az Éves ülésre, amelynek keretében megállapodás született 
az Együttműködési Megállapodások módosításáról, amely tartalmazza a megváltozott intéz-
ményrendszerben, valamint a tartalékkeret programok közötti felosztásában való egyetértést. 
A Finanszírozási Mechanizmus Bizottság 2015. december 9-én döntött a Magyarország részé-
re járó források felfüggesztésének megszüntetéséről. A vitás helyzet késedelmet okozott az 
egyes programok megvalósításában. Erre való tekintettel a Nemzeti Kapcsolattartó, a donor 
fél és a Program Operátorok között 2015 folyamán intenzív technikai egyeztetések folytak az 
egyes programterületeken a végrehajtás feltételeiről. Azon programterületeken, ahol az egye-
tértés megszületett a donor féllel, a megvalósításra irányuló tevékenységek is felgyorsultak, 
pályázati kiírások megjelentetése, korábban beérkezett pályázatok értékelése és támogatói 
döntése, emellett nevesített projektek megvalósítása várható. Két programterület tekintetében 
a donor fél nem támogatta a folytatást, így ezek - Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok,  
Kétoldalú kutatási együttműködés – megvalósítására nem kerül sor. A magyar fél végrehajtás-
ra vonatkozó módosítási javaslatának alapeleme a Finanszírozási Mechanizmusok megvalósí-
tási időszakának legalább egy évvel történő hosszabbítása, melyre a Finanszírozási 
Mechanizmus Iroda lehetőséget adott, így a korábbi 2016. április 30. helyett 2017. április 30-
ig tarthat egyes projektek végrehajtása. 2014 és 2015 folyamán az EGT/Norvég Finanszírozá-
si Mechanizmusok donor országaival kialakult vitás helyzet, valamint a donoroldali kifizeté-
sek 2014. május 9-i felfüggesztése miatt a tervezett kilencből csak három programterületen 
indulhatott meg a tényleges végrehajtás. A kifizetések, azaz a projektvégrehajtás és az azt le-
bonyolító intézményrendszer finanszírozása átmenetileg túlnyomórészt központi költségvetési 
forrásból történt, és csak kisebb részben vált lehetségessé a donor-hozzájárulás rendezése a 
donor által a korábbi években folyósított előlegekből. Az ez idő alatt felmerült költségek do-
nor fél felé történő utólagos elszámolása 2016 második negyedévében még folyamatban van, 
de valószínűsíthető, hogy az elszámolt költségek 85%-a a legtöbb program tekintetében a do-
nor féltől lehívható lesz. A 2016-os év elején megtörtént a Program Végrehajtási Megállapo-
dások módosítsa, és a felfüggesztés után elkezdődhetett a projektek végrehajtása.  
A Támogatási Szerződések megkötése minden projekt esetében megtörtént 2016. május 31-ig, 
viszont a költségek túlnyomó része a 2017-es évben kerül majd kifizetésre. A 2016. július 1-i 
Éves Ülés keretében a donor fél elfogadta a Stratégiai Jelentéseket. A Kétoldalú Kapcsolatok 
Nemzeti Alapjának (KKNA) előkészítő tevékenységei és a bilaterális programszintű kezde-
ményezések is zajlottak a 2016-os évben, de a kifizetések ez esetben is 2017-ben várhatóak. 
Az intézményrendszer minden tagját érintő szoros határidő ellenére, megkezdődött az EGT és 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának előkészítése is. A felek több 
magas szintű és technikai egyeztetés keretében kezdték meg a jövőbeni intézményrendszer és 
a programterületek kialakítását.  

 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 782,2 9 000,0 12 216,0 6 367,8 357,3% 52,1%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 173,2 7 650,0 7 674,1 2 143,3 1237,5% 27,9%

Támogatás 1 534,9 1 350,0 4 535,8 4 535,8 295,5% 100,0%

Költségvetési maradvány 80,2 – 6,1 6,1 7,6% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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1.6 Szakmai előirányzatok 

 

1,6,1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapja-
iból nem fedezett nem elszámolható, azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen 
feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.  

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszerek (EMIR, 
IMIR, FAIR) részbeni továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra 
üzemeltetését és az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátását. A monitoring rendsze-
rek működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális 
és Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű 
és hatékony felhasználásához. A rendszerek megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a 
pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek 
jogszabályoknak megfelelő IT támogatását. Ezen feladatok működtetésével kapcsolatos kia-
dások kötelezettségvállalása 2016. évre 149,3 millió forint, kifizetés 62,6 millió forint.  

Az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (ren-
delkezésre állási díj, tranzakciós illeték, egyéb bankköltségek). Kapcsolódó kiadások kötele-
zettségvállalása 105,5 millió forint, kifizetése pedig 66,5 millió forint. 

Továbbá ezen előirányzat terhére kerülhetnek finanszírozásra azok a kommunikációs tevé-
kenységek is, melyek nem megvalósíthatóak a 2014-2020-as KÖFOP-3 keretekből. Ezek a 
tevékenységek jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz (SA) kapcsolódó területek, fejleszté-
si programok kommunikációját szolgálják. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

Szakmai fejezeti kezelésű előriányzatok

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 101 390,3 53 797,0 57 426,5 25 579,3 25,2% 44,5%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 2 154,4 1 833,3 1 833,3 85,1% 100,0%

Támogatás 78 701,2 53 797,0 8 802,0 8 802,0 11,2% 100,0%

Költségvetési maradvány 67 325,9 – 46 791,2 46 791,2 69,5% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 01 00 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 287,3 337,5 563,2 222,1 77,3% 39,4%

ebből:  személyi juttatás - -

1,5 1,5 - 100,0%

Támogatás 341,5 337,5 293,2 293,2 85,9% 100,0%

Költségvetési maradvány 214,3 268,5 268,5 125,3% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel
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1,6,2. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós felada-
tainak támogatása 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. az Európai Unió struktu-
rális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményrendszer meghatározó szereplője. Tevékenységét a közösségi jogszabályok és az 
irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látja el. A közreműködő 
szervezet tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatá-
si szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a 
számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására és a számvi-
tellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat követelésállománya 338,5 millió forint a 
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-nek kifizetett, még el nem számolt előlegek kapcsán. 

 

1,6,3. 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése elnevezésű projektet a 1067/2005. Korm. határozat 
szerint a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-s nagyberuházások elő-
készítése céljára hozták létre 2006-ban. A projekt célja Miskolc város Kelet- Nyugat közleke-
dési tengelyében fenntartható és biztonságos tömegközlekedés megteremtése, villamos vonal 
meghosszabbításával és felújításával, jármű cserével, jármű beszerzéssel modern városkép ki-
alakítása. MVK Zrt. városi villamosvasúti vontatási energiaellátó hálózatának 
optimalizációja. A projektben 2016-ban nem volt kifizetés, és további kifizetés sem lesz már. 
2017-ben várható a projekt lezárása. 

Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése elnevezésű projekt célja az európai 
közösségi közlekedést szolgáló kikötői infrastruktúra kiépítése, mellyel létrejön a vízi, közúti, 
vasúti intermodális áruforgalmazás és továbbítás feltételei. 2016-ban 233,1 millió forint kifi-
zetése történt meg. 2017-ben várható a projekt befejezése. 

Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése elnevezésű projekt célja Budapest - Esztergom 
– Vác - Hatvan – Cegléd – Szolnok - Tatabánya vasútvonalak/ elővárosi vonalszakaszok fej-
lesztése, peron, vágányhálózat fejlesztése, épület felújítás, P+R parkolók kialakítása. 2016-
ban 5,97 millió forint kifizetése történt meg. 2017-ben várható a projekt lezárása. 

Észak-Déli regionális gyorsvasút/Szentendre-Békásmegyer közötti szakasz korszerűsíté-
se projekt célja Budapest belső területei és a városkörnyéki kapcsolatok javítása, az akadály-
mentes utazási lánc biztosítása, a szentendrei HÉV vonal komplex megújítása, Szentendre - 
Békásmegyer vonalszakasz üzemmód váltása. A pályafelújítás mellett az áramellátás és a biz-
tonsági berendezések teljes körű rekonstrukciója is megtörténik, valamint gyorsvasúti üzem-
módra alkalmas új járműállomány ütemezett beszerzése is megtörténik. 2016-ban nem volt 
kifizetés. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 02 00 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós feladatainak támogatása

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 254,9 1 000,0 1 686,4 1 097,6 87,5% 65,1%

ebből:  személyi juttatás - -

5,6 346,9 346,9 6194,6% 100,0%

Támogatás 1 052,1 1 000,0 880,0 880,0 83,6% 100,0%

Költségvetési maradvány 656,7 459,5 459,5 70,0% 100,0%

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Megnevezés

2890



 

 

1,6,4. KEOP derogációs projektek kamattámogatása 

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprog-
ram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. 
(X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető 
költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hite-
lekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az 
önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja. A Kormányhatározat felhatalmazást adott a 
NFÜ elnöke számára, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a ka-
mattámogatási szerződést megkösse 2008-ban. Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozá-
sához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, melyet hitel-, illetve 
kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köte-
les továbbadni. A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori költségvetési előirányzatra 
vállalt kötelezettség tárgyévet követő június 30-a után is kifizethető, tekintettel arra, hogy a 
kamattámogatás időtartama az egyedi ügyletek tekintetében a Korm. határozatban meghatáro-
zott többéves időszak, de a teljes hitel-, illetve kötvényprogram tekintetében 2018. december 
31-ig tart. A megállapított lehívható keret 600 millió forint, melyből 2016-ban 18,8 millió fo-
rint került kifizetésre. Mivel a hitelprogramok lezárásra kerültek, új kölcsönszerződések meg-
kötésére a továbbiakban nem kerülhet sor. A türelmi idő az aktív projektek tekintetében lejárt, 
az ügyfelek megkezdték a hitelek törlesztését és ezen időszak után már nem igényelhető a 
kamattámogatás. Mindezek miatt 2017-ben új kamattámogatási igény már nem lesz. 

 

1,6,5. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, a TANÁCS 2006. július 11-i 
1083/2006/EK rendelete 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek ese-
tén a megtérülő részre jutó központi költségvetési kiadások, a közszféra szervezet kedvezmé-
nyezettek esetén az európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 06 00 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1,1 364,7 239,0 21727,3% 65,5%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás - -

Költségvetési maradvány 365,8 364,7 364,7 99,7% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19  02 07 04 00 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 24,1 497,7 18,8 78,0% 3,8%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás - -

Költségvetési maradvány 521,8 497,7 497,7 95,4% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

2891



 

területvásárlási kiadásai fedezetének biztosítása, a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti 
átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió 
által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges 
saját forrás, a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó projektelőkészítési, projektme-
nedzsment feladataihoz megelőlegezés nyújtása, és az európai uniós forrásból finanszírozott 
egészségügyi és közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható 
kiadások költségvetési forrásának biztosítása. 

Az előirányzat terhére 2016. évben az alábbi jogcímeken került sor kifizetésre: 

– A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a 
kedvezményezetteknek kellene ezt biztosítania, saját forrásként. Ilyen projektek lehet-
nek például a NIF Zrt., mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek.  

– A TANÁCS 2006. július 11-i 1080/2006/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdés b) pontjá-
ban, valamint a TANÁCS 1084/2006/EK rendelete 3. cikk b) pontjában foglaltak szerint 
mind a Kohéziós Alapból, mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíro-
zott projektek esetén a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége nem haladhatja 
meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Amennyiben a területszerzés költsége 
meghaladja egy projekt elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10%-ot meghaladó 
rész jelen előirányzat terhére kerül megfinanszírozásra. 

– A 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, va-
lamint a 372/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve 
átvett intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi 
forrásból finanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás és az euró-
pai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és közlekedési projektek esetén az euró-
pai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési forrását jelen előirányzat 
biztosítja.  

– 549/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 27/A § alapján a megyei önkormányzatok visszatérí-
tendő támogatásként úgynevezett megelőlegezést kaphatnak projektmenedzsment és 
projekt-előkészítési költségeikre.  

 

 

1,6,6. Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 

A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat célja a Budapest 4-
es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségei-
nek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti - a budapesti 4-es - Budapest 
Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról 
szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint - 
módosított finanszírozási szerződés alapján. Ezen kívül - az 549/2013. (XII. 30.) Kormány-

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 08 00 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 50 907,4 30 831,8 11 218,0 3 558,3 7,0% 31,7%

ebből:  személyi juttatás - -

459,1 459,1 - 100,0%

Támogatás 43 864,8 30 831,8 4 123,8 4 123,8 9,4% 100,0%

Költségvetési maradvány 13 677,7 6 635,1 6 635,1 48,5% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

2892



 

rendelet alapján - az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költsége-
inek finanszírozására is felhasználható az előirányzat. 

A 4-es Metró és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött 
szerződés értelmében a Kiegészítő Finanszírozásból a Projektösszköltség fedezetére nyújtott 
finanszírozási források szabályszerű felhasználásának ellenőrzési költségeit a Magyar Állam-
kincstár részére szintén ezen előirányzat terhére lehet megtéríteni. 

Az előirányzaton a 2016. évi kifizetés 10 950,9 millió forint volt. 

 

1,6,7. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § értelmében a tartalék előirányzat a részben eu-
rópai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem 
látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen a következő esetekben: 

a) szabálytalansági esetekből adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az 
esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, 
vagy ha a behajtás időpontja előtt az adott programért felelős szervezethez, illetve a Minisz-
terelnökséghez a visszafizetésre felszólítás érkezik, 

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása, 

c) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatási szerződés nem finanszírozható európai uniós forrásból, de 
a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megva-
lósításához nemzeti érdek fűződik, 

d) a késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes kifizetése a 
Miniszterelnökségnek, vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból történt, 

e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés a Kormány döntése 
következtében megszüntetésre került, 

f) szabálytalanságból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a 
visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatási ösz-
szeg, valamint a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat finanszírozása, ha a projekt meg-
valósításához nemzeti érdek fűződik,  

g) polgári perben hozott jogerős ítélet alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, an-
nak kamatai, valamint perköltség megfizetésére, 

h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uni-
ós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt 
meg, 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 11 00 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 14 412,0 15 000,0 21 767,3 10 950,9 76,0% 50,3%

ebből:  személyi juttatás - -

104,1 0,0% -

Támogatás 15 000,0 15 000,0 3 300,0 3 300,0 22,0% 100,0%

Költségvetési maradvány 17 775,2 18 467,3 18 467,3 103,9% 100,0%

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Megnevezés

2893



 

i) a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra 
szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel 
érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő kamat. 

 

2016. évben a tartalék terhére 1 446,8 millió forintot fizetett ki a fejezet. 

 

1,6,8. EU Önerő Alap 

Az előirányzat célja a vonatkozó Kormányrendelet szerint a közszférához tartozó szervezetek 
által megvalósított projektek önerejéhez támogatás biztosítása. A támogatást igényelhették 
azok a közszféra szervezetek, amelyek már rendelkeznek szerződéssel a 2007-2013 progra-
mozási időszakban Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból megva-
lósuló projekt(ek)re, az önerő rendelkezésére állásáról nyilatkoztak, de az önerőt nem, vagy 
csak részben tudják biztosítani. Nem részesíthető önerő-támogatásban ivóvízminőség-javító 
projektje tekintetében helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzatok társulása. 

Az előirányzat-maradvány terhére 2016. évben összesen 3 885.6 millió forint került kifizetés-
re.

 

1,6,9. Schengeni Alap Technikai Segítségnyújtás 

A Schengen Alap támogatás olyan támogatási eszköz, amely a 2004. május 1-jén az Európai 
Unióhoz csatlakozó új tagállamok beilleszkedését segíti elő a schengeni vívmányok alkalma-
zására történő felkészülésben, különös tekintettel a külső határok ellenőrzésére. Ennek hazai 
társfinanszírozását a Schengeni Alap Technikai Segítségnyújtás előirányzat biztosítja. 

Az előirányzaton 2016-ban csak bevétel keletkezett. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 08 00 00 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 3 817,6 4 776,4 1 451,8 1 446,8 37,9% 99,7%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás 1 446,8 4 776,4 5,0 5,0 0,3% 100,0%

Költségvetési maradvány 3 817,6 1 446,8 1 446,8 37,9% 100,0%

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Megnevezés

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

 19 02 07 13 00 EU Önerő Alap

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 28 055,7 15 000,0 3 885,6 13,8% 25,9%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás 15 064,7 0,0% -

Költségvetési maradvány 27 991,0 15 000,0 15 000,0 53,6% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

2894



 

 

1,6,10. Fejezeti stabilitási tartalék 

2016. évtől ez az előirányzat az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében, valamint 
a fejezetekbe tartozó költségvetési szervek és kiemelten is a fejezetet irányító szerv fegyelme-
zett gazdálkodásra való ösztönzése céljából biztosít átcsoportosítási lehetőséget a 2018. évi 
költségvetési és gazdasági folyamatok, ezen belül az egyes fejezetekhez tartozó előirányzatok 
alakulásának függvényében. A fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználására  
a nemzetgazdasági miniszter tesz javaslatot a Kormány számára. A javaslattételt megelőzően 
a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja az érintett fejezetekhez tartozó intézmények előző 
évi időszakhoz képest nyilvántartott tartozásállományának változását, valamint a fejezetekhez 
tartozó címek előirányzatainak a tervezettől való eltérésének okait, az eltérés mértékét. 

2016. év végén a tartalék elvonásra került a központi költségvetés javára. 

 

1,6,11. Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 

A 2014-2020 programozási időszak vidékfejlesztési és halászati programok személyi  
kiadásainak finanszírozására szolgál ez az előirányzat. 2016-ban az eredeti kiadási előirányza-
ta 1 125,0 millió forint támogatásból, és kifizetés 508,0 millió forint volt. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 06 07 00 Schengen Alap technikai segítségnyújtás

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1,7 - 0,0%

ebből:  személyi juttatás - -

1,7 1,7 - 100,0%

Támogatás - -

Költségvetési maradvány - -

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Megnevezés

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 16 00 00 Fejezeti stabilitási tartalék

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 526,3 - -

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás 526,3 - -

Költségvetési maradvány - -

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 12 03 00 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 1 125,0 1 012,5 508,0 - 50,2%

ebből:  személyi juttatás - -

1 012,5 1 012,5 - 100,0%

Támogatás 1 125,0 - -

Költségvetési maradvány – - -

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel
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1,6,12. Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához 
kapcsolódó projektek előkészítése 

Az előirányzat lehetővé teszi, hogy az Ős-Dráva-, a Mura-, valamint a „Kreatív város - fenn-
tartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításá-
ról” nevű nemzeti programok keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát 
egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése 
érdekében. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézmé-
nyi kapacitásokat az 1321/2016. (VII.1.), az 1362/2016. (VII.13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) 
Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellék-
letek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni. 

2016-ban az előirányzaton költségvetési maradványból 600 millió forint kifizetésére került 
sor. 

 

1.7 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 

1,7,1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

A beszámolási időszak során az alábbi pályázati felhívások jelentek meg: 

1. A „KKV-k versenyképességének javítása” prioritás: 

2016. év végén jelentek meg a KKV-k körében legnépszerűbb, kizárólag vissza nem térítendő 
támogatást biztosító, a KKV-k kapacitásbővítését támogató felhívások (GINOP-1.2.1-16 és 
GINOP-1.2.2-16), valamint meghirdetésre került a visszatérítendő támogatással kombinált két 
GINOP 1-es felhívás.   

A prioritástengely keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2016-ban: 

• 1.1.4-16 - A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-
k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és 
hálózatosodásuk elősegítése céljából, 1,7 milliárd forintos keret (5,46 millió euró). 

• 1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, 18 
milliárd forintos keret (57,78 millió euró).  

• 1.2.2-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támoga-
tása, 21 milliárd forintos (67,4 millió euró) keret. 

• 1.2.3-8.3.4-16- Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása kombinált hiteltermék keretében, 37,50 milliárd forint (120,39 millió euró) 
keret.  

• 1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése, jelenleg hatályos keret 6,00 milliárd forint (19,23 
millió euró). 

• 1.2.6-8.3.4-16 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hitelter-
mékkel, 50 milliárd forint (160 millió euró) keret.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 07 03 00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatáshoz kapcsolódó projektek előkészitése 

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 600,0 - 0,0%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel - -

Támogatás 600,0 600,0 - 100,0%

Költségvetési maradvány – - -

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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• 1.3.3-15 - Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások tá-
mogatása, 20,00 milliárd forintos keret (64,1 millió euró). 

2. A „K+F+I” prioritás 

2015-ös év során a prioritás keretének nagy része meghirdetésre került, így a 2016-os év so-
rán mindösszesen 2 db új felhívás került megjelentetésre az alábbiak szerint:  

• 2.1.4-16 Innovációs voucher, 3 milliárd forintos keret (9,375 millió euró)  
• 2.1.2-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék kere-

tében 70 milliárd forintos keret (156,25 millió euró)  

2016-ban a 2015-ös év során meghirdetett több pályázat esetében – figyelembe véve a felhí-
vások népszerűségét – keretemelésre került sor. 

3. Az „Infokommunikációs fejlesztések” prioritás 

A prioritás keretében az alábbi felhívások jelentek meg 2016-ban összesen 38,4 milliárd forint 
(123,26 millió euró) keretösszeggel: 

• GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi 
piacokra való belépésének támogatása 

• GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, fel-
hőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása  

• GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 

• GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfó-
liójuk bővítése 

• GINOP-3.3.2-16 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások 
terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése 

• -GINOP-3.4.4-16 Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsoló-
dó feladatok ellátása 

• GINOP-3.4.5-VEKOP-16 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, tel-
jesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fej-
lesztése. 

4. A „Energia” prioritás 

A szakpolitikai célokat és a prioritás keretösszegét figyelembe véve, a prioritás teljes kerete 
egy pályázati felhívásban került megjelentetésre. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 
keretösszeg a leghatékonyabb módon kerüljön felhasználásra, a visszatérítendő és vissza nem 
térítendő forrásokkal kombinált termék került kiírásra. 2016.12.07-én jelent meg a 4.1.1.-
16Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 
kombinált hiteltermékkel, 59,45 milliárd forintos kerettel (185,78 millió euró). 

5. A „Foglalkoztatás” prioritás 

A prioritásban az alábbi új felhívások jelentek meg 2016. évben: 

• GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése egyszerűsített felhívás 6 
milliárd forint (19,26 millió euró) keretösszeggel jelent meg  

• GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása egyszerűsített felhívás 2,9 
milliárd forint (9,3 millió euró) keretösszeggel jelent meg  

• GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program 15 milliárd forint (48,15 millió euró) keretösz-
szeggel jelent meg  

• GINOP-5.2.5-15 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások kiemelt felhívás 1,2 
milliárd forint (3,85 millió euró) keretösszeggel  
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• GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - 
Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál címmel 
egyszerűsített felhívás jelent meg 5 milliárd forint (16,05 millió euró) keretösszeggel  

• GINOP-5.3.4-16 Munkahelyi egészség és biztonság címmel standard felhívás jelent 
meg 2 milliárd forint (6,42 millió euró) keretösszeggel  

2016-ban a 2015. évben meghirdetett két felhívás esetében (GINOP-5.1.1-15 és GINOP-
5.2.1-14) keretemelésre került sor. 

6. A „Versenyképes munkaerő” prioritás 

2016-ban az alábbi felhívások jelentek meg:  

• GINOP-6.1.4-16 Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban 
2,5 milliárd forint (8,02 millió euró) kiemelt felhívás jelent meg  

• GINOP-6.2.4-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tar-
talmának fejlesztése címmel kiemelt felhívás jelent meg 7 milliárd forint (22,47 millió 
euró) keretösszeggel  

2016-ban a 2015. évben megjelent GINOP-6.1.2- 16 A digitális szakadék csökkentése c. fel-
hívás keretemelésére került sor, melynek során a felhívás kerete a korábbi 8,95 milliárd forint-
ról (28,73 millió euró) 22,9 milliárd forintra emelkedett (73,51 millió euró). 

7. A „Turizmus” prioritás 

A kitűzött célok teljesítése érdekében a 2015-ben megjelent három felhívás után 2016-ban to-
vábbi három turisztikai felhívás jelent meg, és az így megjelent felhívások kerete meghaladta 
a prioritás keretének 70%-át.  

2016-ban a prioritásban az alábbi felhívások jelentek meg 

• GINOP – 7.1.5 – 16 „Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése” felhívás jelent 
meg a hazai természeti értékek bemutatása, látogatószámuk növelése érdekében, mely-
nek kerete 4,5 milliárd forint (14,44 millió euró).  

• A GINOP – 7.1.4 – 16 „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” felhívás 7,3 
milliárd forint (23,44 millió euró) értékben jelent meg. A felhívás keretében egyházi 
szervezetek igényelhettek forrást több megyére kiterjedő turisztikai hálózat fejlesztésé-
re. Cél az egyházi kulturális örökség bemutatása. 

• A GINOP 7.1.6 – 16 „Világörökségi helyszínek fejlesztése” felhívás jelent meg 11,5 
milliárd forint (36,92 millió euró) kerettel. Cél a világörökségi és világörökségi váro-
mányos helyszínek turisztikai célú fejlesztése. 

8. A „Pénzügyi eszközök és szolgáltatások” prioritás 

Az 1006/2016 (I.18.) Kormányhatározat alapján a 2016-os évben megjelent felhívások túl-
nyomó része olyan hiteltermékekből áll, melyek a jól átgondolt üzleti tervvel rendelkező cé-
geket és a hatékony projektvégrehajtást ösztönzik. A 9 felhívás kapcsán három önálló 
hitelprogram, öt vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogram, valamint egy 
kockázati tőkeprogram került meghirdetésre.  

A meghirdetett pályázatok közül az „Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzetháló-
zatok fejlesztése hitelre” valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességé-
nek növelése célú hitelprogramra” érkeztek be kérelmek. Utóbbi esetében szerződéskötésre is 
sor került és az MFB 7.361.681.276 forint támogatást utalt le a közvetítőknek, melyből 
7.361.681.276 forint folyósítása történt meg a végső kedvezményezettek részére.  

A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően tovább-
számlázta az IH részére. 
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1,7,2. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – 
fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasá-
gi versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régión belül egya-
ránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek. A 2014-2020 közötti 
programozási időszakban a VEKOP keretében 282,5 milliárd forint összegű fejlesztés való-
sulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást 
egyaránt. 

A VEKOP ÉFK-t a Kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) kormányhatározatában rögzí-
tette, mely alapján 282,5 milliárd forint fejlesztés valósulhat meg. A Kormány stratégiai célki-
tűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós 
fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek, ezen célkitű-
zésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló 258,47 milliárd forint 282,5 milliárd forint-
ra növekedik. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és 
kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az 
országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 
tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program társfinanszírozási aránya 50%. 

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva 
kezdődött meg. 2016 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók kere-
tén belül 39 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 47,08 milliárd forint 
összegben. A VEKOP-ban az ún. Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban OKP) keretén 
belül 29 db projekt esetében született támogatói döntés. A 29 db támogatói döntés VEKOP-ot 
megillető kötelezettségvállalási összege 57,25 milliárd forint. A VEKOP-ban az NGM RFP 
HÁT-, valamint az OKP projektek vonatkozásában összesen 68 db támogatói döntés került 
meghozatalra 104,3 milliárd forint értékben.  

Az NGM RFP HÁT által kifizetett, valamint az OKP VEKOP ÉFK-ról az ágazati Irányító 
Hatóságoknak visszapótolt összegek összesen 28,43 milliárd forint tettek ki. Az NGM RFP 
HÁT által kezelt támogatási kérelmek vonatkozásában 12,64 milliárd forint került kifizetésre. 
A VEKOP-ban kifizetett összegek több mint 90%-a előleg kifizetés volt. 

A VEKOP egyes prioritásainak részletes bemutatása. 

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása  

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari par-
kok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképes-
ségének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a 
hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és 
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számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újra-
iparosodásához is közvetlenül hozzá járul. 

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció  

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A ma-
gyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvé-
ve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-over 
hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, 
prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejleszté-
sek és a K+I együttműködések. 

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések  

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommuniká-
ciós fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap 
ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazda-
ságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások 
versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását. 

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések  

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem ké-
pező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. 
A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség 
megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések 
valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi 
jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai 
feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-
Magyarországi régióban fekvő területein. 

5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a meg-
újuló energiák felhasználásának támogatása  

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások 
épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó kor-
szerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-
termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló 
energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a 
távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszkö-
zökkel történő támogatása valósul meg. 

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energia-
függőség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenn-
tartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a 
közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének 
a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását. 

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés  

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú 
gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények, 
szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az 
általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prio-
ritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszé-
lyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének 
javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés 
olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni 
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a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és 
szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek.  
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, 
melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakem-
berek képzése. 

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést tá-

mogató programok  

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Kö-
zép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humánerőforrás komplex fej-
lesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló 
programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatá-
si rendszerek fejlesztésén keresztül.  

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok  

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességé-
nek növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem 
foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szol-
gáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-
kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések el-
sősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők fog-
lalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók 
alkalmazkodóképességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciái-
nak erősítését célozzák komplex eszköztárral. 

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések  

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és ha-
tékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intéz-
kedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztéséhez, a 
humánerőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez. 

Pénzügyi eszközök: 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében rendelkezésre álló pénz-
ügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az 
Irányító Hatóság és az alapok alapját végrehajtó szervezet, aMagyar Fejlesztési Bank Zrt. kö-
zött.  

Az első pénzügyi eszközöket, azon belül is mikrohitelt kínáló felhívás a „Mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram” címmel 
VEKOP-1.2.3-16 kódszámon 2016 szeptemberében jelent meg. 2016 decemberében megje-
lent továbbá a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 kódszámú, „Vállalkozások megújuló energia használa-
tával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi 
régióban kombinált hiteltermékkel” elnevezésű felhívás.  

A Felhívások megjelenése előtt a kiválasztott konzorciumi tagokkal együttműködésben kiala-
kításra került az MFB Pontok hálózata.  

2016. legvégén előlegként kiutalásra került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére a teljes ki-
helyezni tervezett összeg első negyede, mintegy 4,1 milliárd forint összegben. 

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1,7,3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják. 

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fej-
lesztési célokat határozta meg: 

• Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés; 
• Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet; 
• Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása; 
• Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területe-

ken; 
• Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;  
• Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-

ösztönzés. 

A TOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kez-
dődött meg. 2016 év végéig az NGM RFP HÁT által kezelt felhívások, konstrukciók keretén 
belül 678 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 336,84 milliárd forint 
összegben.  

Az NGM RFP HÁT kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2016. év vé-
géig összesen 259,2 milliárd forint került kifizetésre. A TOP-ban kifizetett összegek több mint 
90%-a előleg kifizetés volt. 

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása. 

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegíté-
sére  

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedé-
sének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztése-
ken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari parkok, 
technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejleszté-
sére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prio-
ritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 
kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesz-
tést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők mun-
kaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, 
családi napközik, óvodák) fejlesztése. 

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés  

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amely-
nek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.  
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A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti kör-
nyezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, a vá-
rosszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a 
városközpontok gazdasági funkciónak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A telepü-
lési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési 
rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára 
nyílik lehetőség.  

A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik 
olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvé-
telével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötő-
dést.  

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemel-

ten a városi területeken  

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi 
közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, 
buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új kö-
zösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozások-
hoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, 
egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények 
energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, va-
lamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. 

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése  

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkor-
mányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szo-
ciális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális 
feltételeit.  

A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a terü-
leti védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások inf-
rastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.  

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az 
integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés. 

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés és társadalmi együttműködés  

A TOP 1-4. Prioritásához biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási 
együttműködéseken (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegíté-
séhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy is-
kolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, 
egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé. 

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

A 6. prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseihez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. 
prioritások tematikájának megfelelően. 

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)  

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen ala-
puló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megte-
remtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, 
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önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható 
települések létrejöttét. 

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

1,7,4. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

Az IKOP keretében 2016. december 31-én uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás ál-
lomány 796 140,6 millió forint, kifizetés 246 210,3 millió forint értékben történt. 

1. prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

TEN-T úthálózat magyarországi szakaszainak fejlesztése, az országhatárok elérésének javítá-
sát, szűk keresztmetszetek megszüntetése.  

A prioritás kerete 314,89 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 65,6 százaléka került le-
kötésre 2016. évben, melynek összege 206 482,8 millió forint. 2016. évben 94 666,7 millió 
forint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 2 100,9 millió forint összeget 
tett ki.  

2. prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 

A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése, a dunai hajózás biztonságának ja-
vítása, valamint a TEN-T vízi útvonalon kikötők forgalmának növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása.  

A prioritás kerete 459,33 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 50,9 százaléka került le-
kötésre 2016. évben, melynek összege 233 628,4 millió forint. 2016. évben 80 597,4 millió 
forint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 2 957,2 millió forint összeget 
tett ki.  

3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

3.1.0-15 konstrukció keretében a Közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi köz-
lekedési teljesítményének megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítása történik. A konst-
rukció kerete 211,07 milliárd forint. A keret 96,0 százaléka lekötésre került 2016. évben, 
melynek értéke 202 782,0 millió forint. Az évben kifizetés 24 192,1 millió forint volt, mely-
ből a kedvezményezeti előleg 2 485,4 millió forintot tett ki. 

3.2.0-15 konstrukció keretében a kevésbe fejlett régiók vidéki elővárosi vasúti és városi sze-
mélyszállítás fejlesztése, a városi közösségi közlekedés káros anyag kibocsátásának csökken-
tése a cél. A konstrukció kerete 119,53 milliárd forint. A keret 73,9 százaléka lekötésre került 
2016. évben, melynek értéke 88 277,0 millió forint. Az évben kifizetés 16 066,4 millió forint 
volt, melyből a kedvezményezeti előleg 1 953,4 millió forintot tett ki.  

2904



 

4. prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

A prioritás célja megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása, a másodrangú és har-
madrangú csomópontok TEN-T hálózat infrastruktúrájához történő kapcsolásának megvalósí-
tására.  

A prioritás kerete 110,71 milliárd forint. A rendelkezésre álló keret 58,5 százaléka került le-
kötésre 2016. évben, melynek összege 64 718,7 millió forint. 2016. évben 30 687,7 millió fo-
rint kifizetésére került sor, ebből a kedvezményezeti előleg 3 358,9 millió forint összeget tett 
ki. 

 

1,7,5. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

Elsősorban és közvetlenül a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálják, 
ugyanakkor áttételesen hozzájárulnak a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.  

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővü-
lésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú válto-
zásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és be-
avatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak 
kell érvényesülniük:  

– klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmaz-
kodóképesség javítása;  

– erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;  
– szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;  
– egészséges és fenntartható környezet biztosítása.  

2016. évben 13 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 394,2 milliárd forint ér-
tékben, mely az Operatív Program keretének 33%-át fedi le. 

2016. évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megítélt tá-
mogatás 741 509,4 millió forint volt, a kifizetett támogatás 259 661,2 millió forint összeget 
tett ki. 

KEHOP 2016-ban 

Meghirdetett pályázati felhívás (db) 13 

Meghirdetett pályázati felhívás (milliárd Ft) 394,2 

Beérkezett projektek (db) 1769 

Igényelt támogatás (millió forint) 633 438,3 

Támogatott projektek (db) 595 
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Megítélt támogatás (millió forint) 741 509,4 

Leszerződött projektek (db) 524 

Leszerződött összeg (millió forint) 655 847,7 

Kifizetett támogatás (millió forint) 259 661,2 

1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás 

A prioritási tengely kizárólag „az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása” megnevezésű tematikus célkitűzés 
megvalósítását szolgálja, forrása a Kohéziós Alap. A prioritási tengely a fejlettebb Közép-
magyarországi régióban és a kevésbé fejlett régiókban is tervez fejlesztéseket elsősorban a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, valamint a katasztrófahelyzetek meg-
előzése és hatékony felszámolása területén. A prioritásban összesen 8 felhívás (339,7 milliárd 
forint értékben) meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelme-
ket 2015 augusztusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 novemberében került sor. 
2016. év végéig összesen 102 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 94 eset-
ben volt támogatói döntés 347,7 milliárd forint értékben. 89 esetben volt hatályos támogatási 
szerződés 300,77 milliárd forint összegben. 

2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvíz-

kezelés fejlesztése 

A tengely elsődleges célja a még fennálló derogációs feladatok teljesítése, az országosan mi-
nél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, a la-
kosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések 
csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációban. A prioritási tengely a Kohéziós 
Alapból kerül támogatásra, így a fejlettebb Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett 
régiókat is lefedi. A fejlettebb Közép-magyarországi régióban számos víziközmű-fejlesztés 
lezárult, vagy megindult, ezért a fejlesztési források nagyobb részét a kevésbé fejlett régiók 
vízi közmű rendszereire szükséges fordítani. 

A prioritásban összesen 10 felhívás (324,20 milliárd forint értékben) meghirdetésére került 
sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az 
első döntésekre 2015 októberében került sor. 2016. év végéig összesen 239 regisztrált támo-
gatási kérelem érkezett be a prioritásra, 212 esetben volt támogatói döntés 246,2 milliárd  
forint értékben, és 209 támogatási kérelem rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 
182,74 milliárd forint összegben. 

3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejleszté-
sek 

A prioritási tengely célja a hulladékgazdálkodás fejlesztése, a szelektív gyűjtési, szállítási, vá-
logatási és előkezelési követelmények teljesítése, új komplex térségi települési hulladékgaz-
dálkodási rendszerek kialakítása, valamint környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a 
felszín alatti vizek védelmében. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, 
így a fejlett Közép-Magyarország régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. 

A prioritásban összesen 4 felhívás (112,70 milliárd forint értékben) meghirdetésére került sor 
2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az első 
döntésekre 2015 decemberében került sor. 2016. év végéig összesen 15 regisztrált támogatási 
kérelem érkezett be a prioritásra, 10 esetben volt támogatói döntés 56,3 milliárd forint támo-
gatásról, és 5 támogatási kérelem esetében volt hatályos támogatási szerződés 29,03 milliárd 
forint összértékben. 
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4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 

A prioritási tengely célja a biológiai sokféleség, fajok és élőhelyek természetvédelmi helyze-
tének javítása, a talaj megóvása, helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, 
többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén. A prioritási tengely fejlesztéseit 
az ERFA finanszírozza. A prioritásban összesen 4 felhívás (36,6 milliárd forint értékben) 
meghirdetésére került sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 augusz-
tusától lehetett beadni, az első döntésekre 2015 októberében került sor. 2016. év végéig össze-
sen 99 regisztrált támogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 74 esetben volt támogatói 
döntés 34,2 milliárd forint értékben, és 73 támogatási kérelem esetében volt hatályos támoga-
tási szerződés 30,70 milliárd forint összegben. 

5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalma-
zása 

A prioritástengely két célja a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásá-
nak támogatása, valamint az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megúju-
ló energiák felhasználásának támogatása. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül 
támogatásra, így a fejlett Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. 
A prioritásban összesen 11 felhívás (190,00 milliárd forint értékben) meghirdetésére került 
sor 2016. december 31-ig. Az első támogatási kérelmeket 2015 júliusától lehetett beadni, az 
első döntésekre 2015 decemberében került sor. 2016. év végéig összesen 1449 regisztrált tá-
mogatási kérelem érkezett be a prioritásra, 296 esetben volt támogatói döntés 161,5 milliárd 
forint támogatásról, és 169 támogatási kérelem esetében volt hatályos támogatási szerződés 
138,50 milliárd forint értékben. 

 

1,7,6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az EFOP 1-5 prioritás keretében megvalósuló 
projektek. 

A tagállam által benyújtott operatív programot az Európai Unió Bizottsága 2015. március 2-
án jóváhagyta.  

Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Part-
nerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.  

Az EFOP három kiemelkedő célkitűzése:  

• a segítségre szorulók foglalkoztathatóságának növelésével hozzájárulni a munka-
alapú társadalom megteremtéséhez;  

• tompítani a területi egyenlőtlenségeket; 
• az alsó középosztály stabilizálásával, tagjainak társadalmi mobilitásának növelésé-

vel megerősíteni a középosztályt. 

Az EU-tól az EFOP OP keretén belül összesen 21 310,0 millió forint bevétel realizálódott 
2016. évben.  
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Főbb prioritásai: 

 

1. prioritás: Együttműködő társadalom 

A prioritás célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba 
való belépésének növelése, a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészség-
tudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hát-
rányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének 
növelése. 

Támogatás folyósítására az EFOP 1-es prioritás keretében 30 500,9 millió forint összegben 
került sor, melyből 5 612,1 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP 
forrás összegéből 2016. december 30-án 3 733,1 millió forint került visszatöltésre az EFOP 
Előirányzat-felhasználási Keretszámlára. 

2.  prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősí-
tése érdekében  

A prioritás célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés növelése, illetve a marginalizált feltételek között élők életkörülményei 
infrastrukturális feltételeinek javítása. 

Támogatás folyósítására az EFOP 2-es prioritás keretében 29 345,3 millió forint összegben 
került sor, melyből 207,1 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP for-
rás összegéből 0 forint került visszatöltésre 2016. évben az EFOP Előirányzat-felhasználási 
Keretszámlára.  

3. prioritás: Gyarapodó tudástőke 

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskola-
elhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítás, 
illetve a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése. Támogatás folyó-
sítására az EFOP 3-as prioritás keretében 98 905,4 millió forint összegben került sor, melyből 
5 281,0 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 
2016. december 30-án 5 262,7 millió forint került visszatöltésre az EFOP Előirányzat-
felhasználási Keretszámlára. Indikatív önerő kifizetése 300,0 millió forint összegben történt. 

4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

A prioritás célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturá-
lis fejlesztése. 

Támogatás folyósítására az EFOP 4-es prioritás keretében 5 671,0 millió forint összegben ke-
rült sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.  

5. prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erő-

sítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együtt-
működések. 

A 2016-os évben nem történt kifizetés.  

 

2016-ban az EFOP program keretének terhére mintegy 495,38 milliárd forint összegben ke-
rültek meghirdetésre felhívások, így 2016. év végéig összesen 80 db felhívás jelent meg.  
A 2016. évben 220,47 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 33 db felhívást érintő-
en az EFOP terhére prioritásonként az alábbi bontásban: 
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Kötelezettségvállalással érintett 
felhívás (db) 

Kötelezettségvállalás 
 2016. január 1-jétől december 
31-ig (milliárd Ft) 

EFOP-1 14 47,10 

EFOP-2 4 51,67 

EFOP-3 14 107,41 

EFOP-4 1 14,29 

 

 

1,7,7. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program a Leginkább Rászoruló Személyeket 
Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul.  
Az Európai Unió Bizottsága 2014. december 11-i határozatában elsőként hagyta jóvá a tagál-
lam által benyújtott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot. Az Alap a megfe-
lelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a 
szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot 
szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat 
és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott. Az operatív prog-
ram jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, elő-
re ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket. 

Az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi 
három társadalmi csoport alkotja: 

1. a szegény családban élő gyermekek; 
2. a közterületen élő személyek; 
3. szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jöve-

delmű időskorú személyek 

2015. évben az operatív program éves fejlesztési keretét a Kormány az 1119/2015. (III. 6.) 
Korm. határozatban hagyta jóvá, amelyet az 1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosított. 

Az éves fejlesztési keretben foglaltak alapján 2015-ben 2 db felhívás jelent meg az OP kere-
tében: 

– RSZTOP-1, 2, 4 prioritások: 29,94 milliárd forint támogatási összeggel 2015. november 
23-án; 

– RSZTOP-3: 4,0 milliárd forint támogatási összeggel 2015. november 23-án. 

2016-ban 0,31 milliárd forint támogatási összeggel jelent meg felhívás (technikai segítség-
nyújtás) az OP keretében. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 09 06 00 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 52 866,5 122 804,9 164 422,7 0 133,9%

ebből:  személyi juttatás 0 0

Bevétel 44 936,5 69 936,5 21 309,9 0 30,5%

Támogatás 7 930,0 52 868,4 167 868,4 0 317,5%

Költségvetési maradvány – 0 0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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2016. évben az alábbi kötelezettségvállalásra került sor: 

RSZTOP Prioritás 
Kötelezettségvállalás összege 

(milliárd Ft) 

RSZTOP-1 18,40 

RSZTOP-2 2,02 

RSZTOP-3 4,00 

RSZTOP-4 9,52 

RSZTOP-5 0,06 

Kötelezettségvállalás összesen: 34,00 

 

Támogatás folyósítására RSZTOP keretében 34 001,0 millió forint összegben került sor. 
2016-ban az EU-tól KHPR keretében 1 275,0 millió forint folyt be az RSZTOP Előirányzat-
felhasználási keretszámlára. 

 

1,7,8. Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban külön operatív program keretében 
tervezi a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztéseit végrehajtani.  

Az operatív program 1. prioritási tengelye az adminisztratív terhek csökkentését, a 2. prioritá-
si tengelye a közszolgáltatási rendszer fejlesztéseit fedi le.  

Ezen kívül az operatív program ad helyet a 2014-2020-as programozási időszakban a végre-
hajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítség-
nyújtás forrásoknak az operatív program 3. prioritási tengelyének keretében. Ez a tengely a 
forrása az intézményrendszer unió felé el nem számolandó személyi kiadásoknak is.  

A KÖFOP tervezése 2015. első félévében lezárult, az Európai Bizottság 2015. év júliusában 
jóváhagyta az Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot. 2015 augusz-
tusában a Kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP 
keretet megnyitotta. 2015 szeptemberében kerültek elfogadásra a kiválasztási kritériumok az 
OP prioritásaihoz kapcsolódóan, így lehetővé vált felhívások megjelentetése. 2016. év folya-
mán a KÖFOP 1. prioritáson összesen 34 darab konstrukció – 33 db kiemelt és 1 db egyszerű-
sített pályázat – került nevesítésre 217,646 milliárd forint keretösszeggel. A felhívások 
megjelentetése 100% -os. 2016. december 31-ig 23 db kiemelt projekt esetében pozitív támo-
gatói döntés meghozatalára került sor 120,424 milliárd forint összegben, valamint 20 db tá-
mogatási szerződéskötésre került sor 102,05 milliárd forint összegben. A pályázatos 
konstrukcióban 579 db támogatói döntés született összesen 3,736 milliárd forint összegben és 
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valamennyi projektre megkötésre került a Támogatói okirat. KÖFOP 2. prioritásán összesen 
15 darab felhívás 73,903 milliárd forint keretösszegben került nevesítésre, a felhívások 2016-
ban megjelentek. Támogatói döntés 12 db projekt (80 %) esetében született és 8 db támogatá-
si szerződés került megkötésre 2016. december 31-ig, összesen 46,14 milliárd forint értékben. 
KÖFOP 3. prioritás esetében 14 db felhívás és 16 db kiemelt projekt került nevesítésre. 2016 
novemberéig sor került mind a 16 db támogatási szerződés aláírására, így a teljes keret leszer-
ződött. 2016. év során a projektek jellemzően előkészítési szakaszban voltak, így elsősorban 
előleg és előkészítésre vonatkozó elszámolások kifizetése történt. 

 

Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

1.8 ETE határmenti programok 2014-2020 

Az ETE határmenti programok 2014. év végére jutottak el a tervezési szakasz végére.  
A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, a Ma-
gyarország-Szlovákia Együttműködési Program, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együtt-
működési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét látja el a Miniszterelnök-
ség. A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe ke-
rült IH-ként. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2014-2020, Ausztria-Magyarország Interreg V-A Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2014-2020, Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2014-2020 Interreg V-A programok pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben 
Magyarország Nemzeti Hatósági szerepkört tölt be. A Közép-Európai Transznacionális 
Együttműködési Program 2014-2020, az INTERREG EUROPE és Interact III programok te-
kintetében az NGM lát el tagállami feladatokat. 

A fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015 év folyamán megtörtént, azonban köte-
lezettségvállalásra és kifizetésre csak 2016-ban került sor. 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Az Interreg V-ASzlovákia-Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában a jelen 
pályázati felhívásban rendelkezésre álló tervezett ERFA keretösszeg 67 475 822 euró volt, 
mely összegre három prioritás keretében lehetett pályázni. A PA1 prioritásban (Természet és 
kultúra) az ERFA keretösszeg 25 386 977 eurót tesz ki, a pályázati időszak 2016.07.29 – 
2016.10.31-ig tartott, a beérkezett projektek száma 199, 250 millió euró ERFA igénnyel.  
A PA4 prioritás (Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködé-
sének javítása) pályázati időszaka szintén 2016.07.29 – 2016.10.31, itt a rendelkezésre álló 
keretösszeg 7 480 765 euró, a beérkezett projektek száma 145, 43 millió euró ERFA igénnyel 
A PA4 tekintetében a 2017. április 4-én megtartott Monitoring Bizottság-i ülésen 29 projekt 
került kiválasztásra. 
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A PA2 prioritásban (Határon átnyúló mobilitás javítása) a pályázati lehetőség folyamatosan 
nyitott (minden év október 31. és január 31. határ-idővel). Az érdeklődés az év első negyedé-
ben mérsékeltebb volt, a rendelkezésre álló 34,6 millió eurós ERFA keretre 11 pályázatot 
nyújtottak be 9,8 millió ERFA összegben. 

2017. február 13-án került meghirdetésre a program második pályázati felhívása, mely kereté-
ben a Kis Projekt Alapot kezelő szervezetek kerülnek kiválasztásra. A pályázati felhívás már-
cius 3-ig állt nyitva, határidőig négy pályázat érkezett. 

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as közösségi 
támogatási összege 189 millió euró, amely a vízgazdálkodás, a természeti és kulturális örök-
ségvédelem, a határon átnyúló infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem, a foglalkoztatás-
barát növekedés, az egészségügy, a katasztrófavédelem, valamint az intézmények közötti 
együttműködés területén megvalósítandó projektek támogatására fordítható. A program for-
rásallokációjának 50%-a (111,25 millió euró) stratégiai felhívás keretében kerül felhasználás-
ra ún. stratégiai projektek finanszírozására. A stratégiai pályázati felhívás 2016. december 29-
én jelent meg 2017. április 24-i beadási határidővel, ami két ütemben, végül június 30-ig ke-
rült meghosszabbításra. Ezen pályázati felhívás a TEN-T releváns közlekedési kapcsolatok 
fejlesztésére irányul, a rendelkezésre álló forrás 13,9 millió EUR ERFA. A Program első nyílt 
pályázati felhívása szintén 2016. december 29-én jelent meg, 2017. április 24-i beadási határ-
idővel, ami két ütemben, végül június 30-ig került meghosszabbításra, az alábbi területeken: 
vízgazdálkodás 7 millió euró ERFA, természetvédelem 7,5 millió euró ERFA, katasztrófavé-
delem 8,1 millió euró ERFA. 

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programban 4 prioritási tenge-
lyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás érhető el. A programban az első kiírásra 
2016. február 29-én került sor, a felhívás 2016. május 31-én zárult. 208 projekt került benyúj-
tásra, melyből végül 54 pályázat nyert támogatás 23,5 millió euró értékben a 2017. március 2-
án és 3-án tartott Monitoring Bizottsági ülésen. A pályázatokkal megkezdődött a szerződéskö-
tés.  
A következő kiírásra várhatóan 2017 szeptemberében kerülhet sor. 

Az 1. prioritás, amely külön szerkezetben KKV-k támogatását célozza 2017. június 9-én hir-
dette meg első felhívását a KKV-k felé. A prioritás közel 10 millió euró ERFA támogatást 
biztosít KKV-k számára. 

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 18-án 
nyílt meg, amelynek keretén belül folyamatosan lehet pályázni a rendelkezésre álló 13,3 mil-
lió euró ERFA forrás kimerüléséig. A 2016. évben két benyújtási határidő (2016. február 12. 
és 2016. július 25.) került kijelölésre. Az első pályázati szakasz eredményeként 1 projekt ré-
szesült támogatói döntésben a program Monitoring Bizottsága által, így 2016-ban 882 ezer 
ERFA került lekötésre. A második szakaszban értékelt projektek támogatásáról a Monitoring 
Bizottság 2017 januárjában hozott döntést, ezért a 2016. évben további források nem kerültek 
lekötésre. 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram a 2016. december 8-i Közös Monitoring Bizottsági ülésén döntött az első pályázati felhí-
vás részleteiről, ahol összesen 22 millió euró közösségi forrás került meghirdetésre 2017. 
február 15-én 9 hónapos benyújtási határidővel. Ennek következtében a program keretén belül 
nem történt forráslekötés 2016-ban. 
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Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 16-a óta 
folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források – 78,8 millió 
euró - rendelkezésére állásáig. A 2016. évben két benyújtási határidő került meghatározásra 
(2016. március 9. és 2016. szeptember 20.), melyek keretében 23 projekt támogatásáról dön-
tött a program Monitoring Bizottsága (2016.05.22-23: 12 projekt támogató döntés, 
2016.12.14-15. 11 projekt támogató döntés). A két felhívási körben mindösszesen 42,4 millió 
EUR ERFA lekötését sikerült elérni (a rendelkezésre álló forrás 53,8%-a). A következő pá-
lyázási kör 2017. május 22-én zárult, a 2016. évben további források nem kerültek lekötésre. 

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program Közös Monitoring Bizott-
sága 2016. február 25-én tartotta első, alakuló ülését, majd a Program 2016. március 29-én el-
ső, stratégiai célú fejlesztéseket célzó pályázati felhívásával hivatalosan is megnyílt a 
pályázók számára. A Közös Monitoring Bizottság második ülésén (2016.01.31.) 5 stratégiai 
projekt támogatásáról döntött, 24,2 millió euró került lekötésre, amely az Program uniós for-
rásainak közel 40%-a. A Program második, nyílt felhívása 2016. október 3-án nyílt meg 2017. 
január 31-i beadási határidővel, melynek keretében 21,5 millió euró IPA forrás került meghir-
detésre. Forráslekötés a 2016. évre ezen felhívásból nem volt. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

Európai Területi Együttműködés (ETE)2014-2020

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 16 243,8 12 020,9 1 210,6 - 10,1%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 4 520,9 4 520,9 - 0,0%

Támogatás 11 722,9 7 500,0 7 500,0 - 100,0%

Költségvetési maradvány – - -

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Vidékfejlesztési és Halászati Programok 

1.9 Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT) 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) a 2007-2013-as idő-
szakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján készült. 

A program elősegítette a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a vi-
déki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság életminő-
ségének javulását, a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását. 

 

Az ÚMVP források kedvezményezettek felé történő kifizetésére 2015. december 31-ig volt 
lehetősége Magyarországnak, így a 2016-os évben a Programból már nem történt kifizetés. 
Az ÚMVP 2015. december 31-ével, az előzetes adatok alapján 97,6%-os forrásfelhasználással 
zárult. (Az ÚMVP kifizetések keretében, de már az új Vidékfejlesztési Program terhére került 
kifizetésre 66,9 milliárd forint, melyből az uniós bevétel 55,9 milliárd forintot tett ki. Ezen 
bevétel 2016-ban került folyósításra Magyarország részére.) 

A program zárását követően 2016-ban követeléskezelés keretében 1 937,4 millió forint bevé-
tel keletkezett. 

 

1,9,1. Halászati Operatív Program (HOP) 

2016-ban megtörtént a kedvezményezettek által 2015. december 31-ig fizikailag és pénzügyi-
leg is megvalósított projektek kifizetési kérelmeinek ellenőrzése és azok pénzügyi rendezése. 
Továbbá ezzel párhuzamosan zajlottak a fenntartási kötelezettségre vonatkozó vállalások el-
lenőrzései, illetve a szükséges helyszíni ellenőrzések is. 2016 júniusában a HOP Igazoló Ha-
tósága (a továbbiakban: HOP IgH) benyújtotta a Program XI. Utolsó Időközi Kifizetési 
Kérelmét és Költségnyilatkozatát a Bizottsághoz. A kérelem értéke a konvergencia régión 
6.499.385,98 euró, a nem konvergencia régión 157.197,04 euró. A két, programszintű, 7%-os 
előleggel együtt mind a konvergencia, mind a nem-konvergencia régión részben sikerült ele-
get tenni az n+2 szabálynak, 2014-ben nem-konvergencia régióban 26.102,- euró forrásvesz-
tést szenvedett Magyarország, amelyet az IH a 2015-ben benyújtott Programmódosításban 
rendezett. Programszinten a forráslehívási arány a két előleggel összesen 98,26%, előleg nél-
kül 84,21%. 

A program 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 834 millió forint, amelyből 625,5 millió fo-
rint az uniós bevétel és 208,5 millió forint a támogatás. A HOP végrehajtását az Európai Ha-
lászati Alapról szóló 1198/2006/EK Tanácsi rendelet, az Európai Halászati Alapról szóló 
1198/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 11 02 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 299 251,7 0,0 7 870,5 0,0 0,0% 0,0%

ebből:  személyi juttatás - -

10 827,7 0,0 0,0 0,0% -

Bevétel 130 710,6 0,0 5 317,7 1 937,4 1,5% 36,4%

Támogatás 145 433,8 0,0 1,5 1,5 0,0% 100,0%

Költségvetési maradvány 25 658,6 – 2 551,3 2 551,3 9,9% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

l:  ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése
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szóló 498/2007/EK Bizottsági rendelet, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 
1198/2006/EK Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításá-
ról szóló 498/2007/EK Bizottsági rendelet módosításáról szóló 1249/2010/EU Bizottsági ren-
delet szabályozza. Az Európai Halászati Alap intézkedéshez kapcsolódó támogatások forrása 
a konvergencia régiókban 75% uniós, 25% hazai költségvetési támogatás. A beruházások ki-
sebb része a nem konvergencia régióban valósult meg, itt a támogatási intenzitás 40%, a társ-
finanszírozási arány 50-50%.  

II. tengely: Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 
és forgalmazása 

Az II. tengely eredeti előirányzata 402,1 millió forint, amelyből 137,5 millió forint a támoga-
tás és 264,6 millió forint a bevétel.  

A tengelyen belüli intézkedések az akvakultúrához, a vízi környezetvédelemhez, valamint a 
halfeldolgozáshoz kapcsolódnak. 

III. tengely:  Közös érdekeket célzó intézkedések  

Az III. tengely eredeti előirányzata 394,8 millió forint, amelyből 64,9 millió forint a támoga-
tás és 329,9 millió forint a bevétel. 

A III. tengelyen két program található a Közösségi Halmarketing és a Közösségi Halászati 
Tudástranszfer. A programok megvalósítása közbeszerzési eljárással és pályázati úton való-
sult meg. A programok lebonyolítását az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó 
intézkedések támogatásának feltételeiről szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet, valamint az 
Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések 
támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014 (III.7.) VM rendelet szabályozza.  

V. tengely: Technikai segítségnyújtás  

Az V. tengely eredeti előirányzata 37,1 millió forint, amelyből 6,1 millió forint a támogatás és 
31,0 millió forint a bevétel. 

Az operatív program 2016. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

1.10 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 

A 2015. évtől kezdődően mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdál-
kodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A korábbi programozási időszak tá-
mogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már 
nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a 
KET alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 11 03 00 Halászati Operatív Program

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 2 083,4 834,0 2 428,8 1 949,9 93,6% 80,3%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 1 651,8 625,5 1 047,0 670,6 40,6% 64,0%

Támogatás 137,5 208,5 94,9 94,9 69,0% 100,0%

Költségvetési maradvány 1 581,0 – 1 286,9 1 286,9 81,4% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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1,10,1. Vidékfejlesztési Program (VP) 

Az Európai Bizottság a Vidékfejlesztési Programot 2015. augusztus 10-én hagyta jóvá a 
C(2015)5528 számú határozatában. 2016-ban az Irányító Hatóság kezdeményezte a Program 
I. számú módosítását, melyet az Európai Bizottság a C(2016)4765 számú határozattal foga-
dott el 2016.07.15. napján. 

A Program első intézkedései 2015 végén kerültek meghirdetésre, 2016.12.31. napjáig pedig 
összesen 48 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy 455 357,3 millió forint kötele-
zettségvállalás és 100 842,2 millió forint kifizetés történt, melyből 60 979,6 millió forintot a 
Bizottság megtérített. Az előirányzaton a maradvány összege 1 904,1 millió forint. 

Az előirányzaton 2016-ban 34 320,9 millió forint kifizetés volt. 

 

1,10,2. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

Az eredeti előirányzata 1.622,4 millió forint, mely 1.216,8 millió forint támogatásból, és 
405,6 millió forint bevételből tevődik össze.  

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot az Európai Bizottság 2015. december 7-én, a 
C(2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. A Program tényleges végrehajtása 2016-
ban kezdődött meg, amelynek során kidolgozásra kerültek a Programban található intézkedé-
sekhez illeszkedő pályázati felhívások. 

Összesen 13 db pályázati felhívás (5 db kiemelt és 8 db standard) került az ÉFK-ban megjelö-
lésre, amelyből 2016 végéig 4 db kiemelt és 5 db standard felhívás jelent meg. 

A 2016. évben kifizetés nem történt, két kiemelt felhívás esetében került sor kötelezettségvál-
lalásra: 

MAHOP-7.1-2016 – „A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósítását szolgáló 
technikai segítségnyújtás projekt” 130 millió forint, kedvezményezett: Miniszterelnökség. 

A MAHOP-3.1-2016 – „Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak 
szerint meghatározott és a 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkeze-
lés és felhasználás támogatása” című felhívásra vonatkozóan 670 millió forint, kedvezménye-
zett: Agrárgazdasági Kutató Intézet. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 12 01 00 Vidékfejlesztési program

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 0,0 108 903,3 115 571,1 34 320,9 - 29,7%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 0,0 92 567,8 101 567,8 22 221,7 - 21,9%

Támogatás 0,0 16 335,5 11 335,4 11 335,4 - 100,0%

Költségvetési maradvány 2 667,9 – 2 667,9 2 667,9 100,0% 100,0%

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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1,10,3. Uniós Programok ÁFA fedezete 

Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzatból kerül finanszírozásra az EMVA és a HOP 
programok technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó projektek általános forgalmi adó értéke, 
továbbá a HOP III. tengely keretéből finanszírozott projektek általános forgalmi adó összege. 
Az előirányzat felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP forrásból 
finanszírozott TS feladatot ellátó költségvetési szerv részére történő közvetlen kifizetéssel va-
lósul meg. Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható. 

A Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak részére a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkaterv 
teljesülése alapján kifizethető ösztönző került átcsoportosításra a XI. Miniszterelnökség feje-
zet, 1. Miniszterelnökség cím javára, melynek mértéke 1 012,5 millió forint. 

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül fi-
nanszírozásra. Az előirányzatot növelte 2 302,8 millió forint költségvetési maradvány.  
A 2 357,0 millió forint módosított előirányzatból december 31-ig 2 257,0 millió forint került 
kifizetésre. Az előirányzat maradványa 100,0 millió forint. 

 

1,10,4. Uniós programok árfolyam-különbözete 

Az eredeti kiadási előirányzata 100,0 millió forint, amely költségvetési támogatásból kerül fi-
nanszírozásra. A módosított előirányzatból december 31-ig 442,1 millió forint került kifize-
tésre. A 2016. év előirányzat maradványa 99,3 millió forint. 

Az Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az EMVA és az Európai Halászati 
Alap (EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfo-
lyam ingadozás kezelésére szolgál.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 12 02 00 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 0,0 1 622,4 1 216,8 0,0 - 0,0%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Bevétel 0,0 1 216,8 1 216,8 0,0 - 0,0%

Támogatás 0,0 405,6 0,0 0,0 - -

Költségvetési maradvány 0,0 – 0,0 0,0 - -

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2F. számú melléklet

19 02 13 00 00 Uniós Programok ÁFA fedezete

2015. évi tény
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi törvényi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi tény 5/1 5/4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiadás 755,8 100,0 2 357,0 2 257,0 298,6% 95,8%

ebből:  személyi juttatás - -

- -

Támogatás 710,0 100,0 100,0 100,0 14,1% 100,0%

Költségvetési maradvány 2 302,8 – 2 257,0 2 257,0 98,0% 100,0%

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Bevétel

Megnevezés
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

KIADÁSOK 2 882 908,0 1 401 323,8 -- 2 088 379,3--741 159,0-526,31 401 323,8 2 141 956,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 882 908,0 1 401 323,8 -- 2 088 379,3--741 159,0-526,31 401 323,8 2 141 956,5
2 882 908,0 1 401 323,8 -- 2 088 379,3--741 159,0-526,31 401 323,8 2 141 956,5

BEVÉTELEK 1 247 771,0 862 066,6 -- 862 059,5--642 242,1--862 066,6 1 504 308,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 247 771,0 862 066,6 -- 862 059,5--642 242,1--862 066,6 1 504 308,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 461 792,2 -- -- 100 244,9--100 244,9---- 100 244,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 461 792,2 -- -- 100 244,9--100 244,9---- 100 244,9

TÁMOGATÁSOK 1 284 417,4 539 257,2 -- 1 496 819,9---1 328,0-526,3539 257,2 537 402,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 284 417,4 539 257,2 -- 1 496 819,9---1 328,0-526,3539 257,2 537 402,9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 10 827,7 -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 10 827,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100 244,9 -- -- -- -- -- -- -- 370 745,0
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

I. Nemzeti Fejlesztési Terv ( X 1231 )12

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Regionális Operatív Program (ROP) ( X 1231 )12 1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 1 2

KIADÁSOK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

BEVÉTELEK 0,3 -- -- ---------- -- -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) ( X 1231 )12 2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

12 2 1

KIADÁSOK 14,3 -- -- 11,0--12,3---- 12,3 -- --

1 Működési költségvetés 14,3 -- -- 4,0--4,7---- 4,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,3 -- -- 4,0--4,7---- 4,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14,3 -- -- 4,0--4,7---- 4,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,0--7,6---- 7,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,0--7,6---- 7,6

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 7,0--7,6---- 7,6

BEVÉTELEK 5,7 -- -- 1,3--1,3---- 1,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,2 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 3,8 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 3,8 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,6 -- -- 11,0--11,0---- 11,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 19,6 -- -- 11,0--11,0---- 11,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,6 -- -- 11,0--11,0---- 11,0

Maradvány igénybevétele 19,6 -- -- 11,0--11,0---- 11,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,6 -- -- 11,0--11,0---- 11,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,0 -- -- -- -- -- -- -- 1,3

Vidéki térségek fejlesztése ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )12 2 3

KIADÁSOK 3,2 -- -- 18,0--19,4---- 19,4 -- --

1 Működési költségvetés 3,2 -- -- 6,9--7,4---- 7,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,2 -- -- 6,9--7,4---- 7,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,2 -- -- 6,9--7,4---- 7,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,1--12,0---- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 11,1--12,0---- 12,0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 11,1--12,0---- 12,0

BEVÉTELEK 16,9 -- -- 1,4--1,4---- 1,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

4 Működési bevételek 3,2 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 3,2 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,7 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,7 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,3 -- -- 18,0--18,0---- 18,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 18,0--18,0---- 18,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 18,0--18,0---- 18,0

Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 18,0--18,0---- 18,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,3 -- -- 18,0--18,0---- 18,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,0 -- -- -- -- -- -- -- 1,4

AVOP Technikai segítségnyújtás ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )12 2 4

KIADÁSOK 1,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) ( X 1231 )12 3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Beruházás-ösztönzés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 1

KIADÁSOK 90,3 -- -- ----0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 89,6 -- -- ----0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 89,6 -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,3 -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 76,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,7 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 0,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,7 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 13,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 13,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,3 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 76,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 76,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 76,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 76,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Kis- és középvállalkozások fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 2

KIADÁSOK 58,0 -- -- 1,8--1,9---- 1,9 -- --

1 Működési költségvetés 35,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 35,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,8 -- -- 1,8--1,9---- 1,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22,8 -- -- 1,8--1,9---- 1,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1,7 -- -- 1,5--1,6---- 1,6

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 21,1 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

BEVÉTELEK 44,1 -- -- 0,2--0,3---- 0,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

30,1 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 0,6 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,6 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,4 -- -- 0,2--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,4 -- -- 0,2--0,3---- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

TÁMOGATÁSOK 5,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,1 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,1 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 5,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 3

KIADÁSOK 4,9 -- -- ----81,9---- 81,9 -- --

1 Működési költségvetés 2,8 -- -- ----81,9---- 81,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,8 -- -- ----81,9---- 81,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,5 -- -- ----81,9---- 81,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,1 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 2,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2,0 -- -- ---------- -- -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 82,5 -- -- 81,9--81,9---- 81,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 82,5 -- -- 81,9--81,9---- 81,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 82,5 -- -- 81,9--81,9---- 81,9

Maradvány igénybevétele 82,5 -- -- 81,9--81,9---- 81,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 82,5 -- -- 81,9--81,9---- 81,9

TÁMOGATÁSOK 2,3 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 2,3 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2,3 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 2,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 81,9 -- -- -- -- -- -- -- 81,9

Kutatás-fejlesztés, innováció ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )12 3 4

KIADÁSOK 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

BEVÉTELEK 0,8 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek 0,8 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) ( X 1231 )12 4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

12 4 1

KIADÁSOK -- -- -- ----8,2---- 8,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----8,2---- 8,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----8,2---- 8,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----8,2---- 8,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,2 -- -- -- -- -- -- -- 8,2

Környezetvédelem-Energetika ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )12 4 2

KIADÁSOK 0,5 -- -- ----0,4---- 0,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,5 -- -- ----0,4---- 0,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- ----0,4---- 0,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- ----0,4---- 0,4

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 0,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Maradvány igénybevétele 0,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- 0,4

Környezetvédelem ( 14401 Környezetvédelem )12 4 3

KIADÁSOK 35,6 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 35,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 35,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 35,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 35,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 35,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

KIOP Technikai segítségnyújtás ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )12 4 4

KIADÁSOK 5,3 -- -- ----16,4---- 16,4 -- --

1 Működési költségvetés 5,3 -- -- ----16,4---- 16,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,3 -- -- ----16,4---- 16,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----16,4---- 16,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 5,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,7 -- -- 16,4--16,4---- 16,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 21,7 -- -- 16,4--16,4---- 16,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 21,7 -- -- 16,4--16,4---- 16,4

Maradvány igénybevétele 21,7 -- -- 16,4--16,4---- 16,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,7 -- -- 16,4--16,4---- 16,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16,4 -- -- -- -- -- -- -- 16,4

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) ( X 1231 )12 5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, 
munkaügyi tanácsadás )

12 5 1

KIADÁSOK 15,0 -- -- 9,3--10,0---- 10,0 -- --

1 Működési költségvetés 15,0 -- -- 9,3--10,0---- 10,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 -- -- 9,3--10,0---- 10,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 15,0 -- -- 1,0--1,7---- 1,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 23,3 -- -- 1,3--1,7---- 1,7 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 23,3 -- -- 1,3--1,7---- 1,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23,3 -- -- 1,3--1,7---- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,3 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása ( 04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

12 5 5

KIADÁSOK 0,9 -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

1 Működési költségvetés 0,9 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,8 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,0 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Közösségi Kezdeményezések ( X 1231 )22

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai ( X 1231 )22 1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG IIIA HU-RO-SER ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 2

KIADÁSOK 0,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

EQUAL Közösségi Kezdeményezés ( X 1231 )22 2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )22 2 1

KIADÁSOK -- -- -- 1,9--3,1---- 3,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1,9--3,1---- 3,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,9--3,1---- 3,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 1,9--3,1---- 3,1

BEVÉTELEK -- -- -- 2,6--3,1---- 3,1 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,6--3,1---- 3,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,6--3,1---- 3,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,7

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ( X 1231 )32

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek ( 12311 Vasútépítés )32 1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 ( 12311 Vasútépítés )32 1 1

KIADÁSOK -- -- -- ----99,6---- 99,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----99,6---- 99,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----99,6---- 99,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 99,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 99,6 -- -- 99,6--99,6---- 99,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 99,6 -- -- 99,6--99,6---- 99,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 99,6 -- -- 99,6--99,6---- 99,6

Maradvány igénybevétele 99,6 -- -- 99,6--99,6---- 99,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 99,6 -- -- 99,6-------- 99,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 99,6 -- -- -- -- -- -- -- 99,6

Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 ( 12311 
Vasútépítés )

32 1 2

KIADÁSOK 0,1 -- -- ----9,4---- 9,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- ----9,4---- 9,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 -- -- ----9,4---- 9,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 -- -- ---------- 9,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,5 -- -- 9,4--9,4---- 9,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,4--9,4---- 9,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,4--9,4---- 9,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,4--9,4---- 9,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,5 -- -- 9,4-------- 9,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,4 -- -- -- -- -- -- -- 9,4

Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 ( 12111 Közút, híd, 
autópálya építés )

32 1 4

KIADÁSOK 19,4 -- -- ----107,9---- 107,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 19,4 -- -- ----107,9---- 107,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19,4 -- -- ----107,9---- 107,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 19,4 -- -- ---------- 107,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 127,3 -- -- 107,9--107,9---- 107,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 127,3 -- -- 107,9--107,9---- 107,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 127,3 -- -- 107,9--107,9---- 107,9

Maradvány igénybevétele 127,3 -- -- 107,9--107,9---- 107,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 127,3 -- -- 107,9-------- 107,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 107,9 -- -- -- -- -- -- -- 107,9

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 ( 12311 Vasútépítés )32 1 6

KIADÁSOK 0,1 -- -- ----349,7---- 349,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- ----349,7---- 349,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 -- -- ----349,7---- 349,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 -- -- ---------- 349,7

BEVÉTELEK 17,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 17,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

17,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 332,3 -- -- 349,7--349,7---- 349,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 332,3 -- -- 349,7--349,7---- 349,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 332,3 -- -- 349,7--349,7---- 349,7

Maradvány igénybevétele 332,3 -- -- 349,7--349,7---- 349,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 332,3 -- -- 349,7-------- 349,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 349,7 -- -- -- -- -- -- -- 349,7

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 ( 12321 Vasúti 
személyszállítás )

32 1 7

KIADÁSOK 0,1 -- -- ----61,1---- 61,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- ----61,1---- 61,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 -- -- ----61,1---- 61,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 -- -- ---------- 61,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 61,2 -- -- 61,1--61,1---- 61,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 61,2 -- -- 61,1--61,1---- 61,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 61,2 -- -- 61,1--61,1---- 61,1

Maradvány igénybevétele 61,2 -- -- 61,1--61,1---- 61,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 61,2 -- -- 61,1-------- 61,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 61,1 -- -- -- -- -- -- -- 61,1

Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 ( 12311 Vasútépítés )32 1 9

KIADÁSOK -- -- -- ----466,1---- 466,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----466,1---- 466,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----466,1---- 466,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 466,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 466,1 -- -- 466,1--466,1---- 466,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 466,1 -- -- 466,1--466,1---- 466,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 466,1 -- -- 466,1--466,1---- 466,1

Maradvány igénybevétele 466,1 -- -- 466,1--466,1---- 466,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 466,1 -- -- 466,1-------- 466,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 466,1 -- -- -- -- -- -- -- 466,1

M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )32 1 10

KIADÁSOK 8,5 -- -- ----908,6---- 908,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,5 -- -- ----908,6---- 908,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,5 -- -- ----908,6---- 908,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8,5 -- -- ---------- 908,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 917,1 -- -- 908,6--908,6---- 908,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 917,1 -- -- 908,6--908,6---- 908,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 917,1 -- -- 908,6--908,6---- 908,6

Maradvány igénybevétele 917,1 -- -- 908,6--908,6---- 908,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 917,1 -- -- 908,6-------- 908,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 908,6 -- -- -- -- -- -- -- 908,6

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek ( 14408 Környezetvédelem 
szakigazgatása )

32 2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és 
kezelés )

32 2 22

KIADÁSOK 92,0 -- -- 0,9--5,6---- 5,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 92,0 -- -- 0,9--5,6---- 5,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92,0 -- -- 0,9--5,6---- 5,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 92,0 -- -- 0,9-------- 5,6

BEVÉTELEK 5,6 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 5,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 92,0 -- -- 5,6--5,6---- 5,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 92,0 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 92,0 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

Maradvány igénybevétele 92,0 -- -- 5,6--5,6---- 5,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 92,0 -- -- 5,6-------- 5,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,6 -- -- -- -- -- -- -- 4,7

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és 
kezelés )

32 2 28

KIADÁSOK 145,9 -- -- 13,0--36,5---- 36,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 145,9 -- -- 13,0--36,5---- 36,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 145,9 -- -- 13,0--36,5---- 36,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 145,9 -- -- 13,0-------- 36,5

BEVÉTELEK 36,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 36,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

36,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 145,9 -- -- 36,5--36,5---- 36,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 145,9 -- -- 36,5--36,5---- 36,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 145,9 -- -- 36,5--36,5---- 36,5

Maradvány igénybevétele 145,9 -- -- 36,5--36,5---- 36,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 145,9 -- -- 36,5-------- 36,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,5 -- -- -- -- -- -- -- 23,5

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret ( X 1231 )42

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gazdaságfejlesztési Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 1

KIADÁSOK 250 496,6 12 222,8 -- 44 164,1--33 447,8--12 222,8 45 670,6 -- --

1 Működési költségvetés 54 327,3 3 422,4 -- 13 420,1--10 440,3--3 422,4 13 862,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 54 327,3 3 422,4 -- 13 420,1--10 440,3--3 422,4 13 862,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 944,7 366,7 -- 1 090,8--728,8--366,7 1 095,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 5 542,3 -- -- 6 789,1--7 189,1---- 7 189,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 40 840,3 3 055,7 -- 5 540,2--2 522,4--3 055,7 5 578,1

2 Felhalmozási költségvetés 196 169,3 8 800,4 -- 30 744,0--23 007,5--8 800,4 31 807,9

 / 6 Beruházások 22 392,9 488,9 -- -----488,9--488,9 --

Részesedések beszerzése 22 392,9 488,9 -- -----488,9--488,9 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 173 776,4 8 311,5 -- 30 744,0--23 496,4--8 311,5 31 807,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 418,8 -- -- 667,5--702,3---- 702,3

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 38 026,3 -- -- 9 035,8--10 012,6---- 10 012,6
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 135 331,3 8 311,5 -- 21 040,7--12 781,5--8 311,5 21 093,0

BEVÉTELEK 167 789,1 -- -- 43 091,9--43 691,6---- 43 691,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 597,0 -- -- 163,1--163,1---- 163,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

597,0 -- -- 163,1--163,1---- 163,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 23,9--23,9---- 23,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 23,9--23,9---- 23,9

4 Működési bevételek 264,1 -- -- 176,6--176,6---- 176,6

 / 8 Kamatbevételek 258,3 -- -- 168,6--168,6---- 168,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,8 -- -- 8,0--8,0---- 8,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 30 981,9 -- -- 10 528,2--11 127,9---- 11 127,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 981,9 -- -- 10 528,2--11 127,9---- 11 127,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 135 946,1 -- -- 32 200,1--32 200,1---- 32 200,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 135 946,1 -- -- 32 200,1--32 200,1---- 32 200,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52 347,8 -- -- 1 644,1--1 644,1---- 1 644,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 52 347,8 -- -- 1 644,1--1 644,1---- 1 644,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 52 347,8 -- -- 1 644,1--1 644,1---- 1 644,1

Maradvány igénybevétele 52 347,8 -- -- 1 644,1--1 644,1---- 1 644,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 347,8 -- -- 1 644,1--1 644,1---- 1 644,1

TÁMOGATÁSOK 32 003,8 12 222,8 -- 334,9---11 887,9--12 222,8 334,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 32 003,8 12 222,8 -- 334,9---11 887,9--12 222,8 334,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 32 003,8 12 222,8 -- 334,9---11 887,9--12 222,8 334,9

Központi, irányító szervi támogatás 32 003,8 12 222,8 -- 334,9---11 887,9--12 222,8 334,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 644,1 -- -- -- -- -- -- -- 906,8

Közlekedés Operatív Program ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

42 2

KIADÁSOK 711 541,0 34 930,0 -- 127 137,4--92 663,1--34 930,0 127 593,1 -- --

1 Működési költségvetés 29 359,6 1 047,9 -- 6 210,9--5 233,4--1 047,9 6 281,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29 359,6 1 047,9 -- 6 210,9--5 233,4--1 047,9 6 281,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 502,4 698,6 -- 948,3--318,6--698,6 1 017,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 1 411,7 -- -- 3 321,9--3 323,4---- 3 323,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 445,5 349,3 -- 1 940,7--1 591,4--349,3 1 940,7

2 Felhalmozási költségvetés 682 181,4 33 882,1 -- 120 926,5--87 429,7--33 882,1 121 311,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 682 181,4 33 882,1 -- 120 926,5--87 429,7--33 882,1 121 311,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36 154,1 3 493,0 -- 1 363,3---2 129,7--3 493,0 1 363,3

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 4 328,9 -- -- 53 177,5--53 477,5---- 53 477,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 641 698,4 30 389,1 -- 66 385,7--36 081,9--30 389,1 66 471,0

BEVÉTELEK 254 571,4 -- -- 76 392,2--76 402,6---- 76 402,6 -- --
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 645,2 -- -- 1 085,9--1 085,9---- 1 085,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

645,2 -- -- 1 085,9--1 085,9---- 1 085,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 7 783,0 -- -- 472,4--472,4---- 472,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7 783,0 -- -- 472,4--472,4---- 472,4

4 Működési bevételek 283,8 -- -- 181,6--181,6---- 181,6

 / 8 Kamatbevételek 283,8 -- -- 181,6--181,6---- 181,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 10 194,6 -- -- 4 775,9--4 775,9---- 4 775,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10 194,6 -- -- 4 775,9--4 775,9---- 4 775,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 235 664,8 -- -- 69 876,4--69 886,8---- 69 886,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 235 664,8 -- -- 69 876,4--69 886,8---- 69 886,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 128 567,9 -- -- 2 712,8--2 712,8---- 2 712,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 128 567,9 -- -- 2 712,8--2 712,8---- 2 712,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 128 567,9 -- -- 2 712,8--2 712,8---- 2 712,8

Maradvány igénybevétele 128 567,9 -- -- 2 712,8--2 712,8---- 2 712,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 128 567,9 -- -- 2 712,8--2 712,8---- 2 712,8

TÁMOGATÁSOK 331 114,5 34 930,0 -- 48 477,7--13 547,7--34 930,0 48 477,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 331 114,5 34 930,0 -- 48 477,7--13 547,7--34 930,0 48 477,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 331 114,5 34 930,0 -- 48 477,7--13 547,7--34 930,0 48 477,7

Központi, irányító szervi támogatás 331 114,5 34 930,0 -- 48 477,7--13 547,7--34 930,0 48 477,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 712,8 -- -- -- -- -- -- -- 445,3

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

42 7

KIADÁSOK 10 722,4 3 808,7 -- 280,6--2 647,2--3 808,7 6 455,9 -- --

1 Működési költségvetés 9 838,7 3 770,6 -- 243,7--2 185,6--3 770,6 5 956,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9 838,7 3 770,6 -- 243,7--2 185,6--3 770,6 5 956,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 516,1 3 047,0 -- 61,4--2 103,5--3 047,0 5 150,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 322,6 723,6 -- 182,3--82,1--723,6 805,7

2 Felhalmozási költségvetés 883,7 38,1 -- 36,9--461,6--38,1 499,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 883,7 38,1 -- 36,9--461,6--38,1 499,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 318,5 -- -- 8,1--452,7---- 452,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 565,2 38,1 -- 28,8--8,9--38,1 47,0

BEVÉTELEK 11 168,3 3 808,7 -- 4 576,4--767,7--3 808,7 4 576,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 798,1 3 770,6 -- 4 003,7--233,1--3 770,6 4 003,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10 798,1 3 770,6 -- 4 003,7--233,1--3 770,6 4 003,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 347,0 38,1 -- 481,7--443,7--38,1 481,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

347,0 38,1 -- 481,7--443,7--38,1 481,8
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4 Működési bevételek 0,8 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 8 Kamatbevételek 0,8 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 21,3 -- -- 82,1--82,0---- 82,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 21,3 -- -- 82,1--82,0---- 82,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,1 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,1 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 433,6 -- -- 1 879,5--1 879,5---- 1 879,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 433,6 -- -- 1 879,5--1 879,5---- 1 879,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 433,6 -- -- 1 879,5--1 879,5---- 1 879,5

Maradvány igénybevétele 1 433,6 -- -- 1 879,5--1 879,5---- 1 879,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 433,6 -- -- 1 879,5--1 879,5---- 1 879,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 879,5 -- -- -- -- -- -- -- 6 175,3

Társadalmi Megújulás Operatív Program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )42 8

KIADÁSOK 235 437,7 95 667,3 -- 24 470,2---55 777,4--95 667,3 39 889,9 -- --

1 Működési költségvetés 219 983,8 88 970,6 -- 20 978,5---53 588,0--88 970,6 35 382,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 219 983,8 88 970,6 -- 20 978,5---53 588,0--88 970,6 35 382,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 154 591,2 66 967,1 -- 10 133,2---56 696,6--66 967,1 10 270,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 939,1 -- -- 7 587,7--21 560,8---- 21 560,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 64 453,5 22 003,5 -- 3 257,6---18 452,2--22 003,5 3 551,3

2 Felhalmozási költségvetés 15 453,9 6 696,7 -- 3 491,7---2 189,4--6 696,7 4 507,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 453,9 6 696,7 -- 3 491,7---2 189,4--6 696,7 4 507,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 450,9 2 870,0 -- 1 211,7---1 305,9--2 870,0 1 564,1

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 86,1 -- -- 1 956,7--2 015,3---- 2 015,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5 916,9 3 826,7 -- 323,3---2 898,8--3 826,7 927,9

BEVÉTELEK 9 231,9 -- -- 12 766,5--26 229,8---- 26 229,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 660,8 -- -- 3 999,6--3 999,6---- 3 999,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

660,8 -- -- 3 999,6--3 999,6---- 3 999,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 82,1 -- -- 931,1--931,1---- 931,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

82,1 -- -- 931,1--931,1---- 931,1

4 Működési bevételek 33,7 -- -- 60,4--60,4---- 60,4

 / 8 Kamatbevételek 33,1 -- -- 59,4--59,4---- 59,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 033,8 -- -- 7 091,5--19 554,1---- 19 554,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 033,8 -- -- 7 091,5--19 554,1---- 19 554,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 421,5 -- -- 683,9--1 684,6---- 1 684,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 421,5 -- -- 683,9--1 684,6---- 1 684,6
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22 741,1 -- -- 3 118,7--3 118,7---- 3 118,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 22 741,1 -- -- 3 118,7--3 118,7---- 3 118,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 22 741,1 -- -- 3 118,7--3 118,7---- 3 118,7

Maradvány igénybevétele 22 741,1 -- -- 3 118,7--3 118,7---- 3 118,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 741,1 -- -- 3 118,7--3 118,7---- 3 118,7

TÁMOGATÁSOK 206 583,4 95 667,3 -- 10 541,4---85 125,9--95 667,3 10 541,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 206 583,4 95 667,3 -- 10 541,4---85 125,9--95 667,3 10 541,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 206 583,4 95 667,3 -- 10 541,4---85 125,9--95 667,3 10 541,4

Központi, irányító szervi támogatás 206 583,4 95 667,3 -- 10 541,4---85 125,9--95 667,3 10 541,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 118,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 956,4

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )42 14

KIADÁSOK 230 393,9 58 505,8 -- 36 702,3---20 172,2--58 505,8 38 333,6 -- --

1 Működési költségvetés 12 105,1 4 680,4 -- 4 767,6--541,8--4 680,4 5 222,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 105,1 4 680,4 -- 4 767,6--541,8--4 680,4 5 222,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 155,3 3 510,3 -- 2 514,6---954,3--3 510,3 2 556,0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 54,6 -- -- 1 924,8--2 296,1---- 2 296,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 895,2 1 170,1 -- 328,2---800,0--1 170,1 370,1

2 Felhalmozási költségvetés 218 288,8 53 825,4 -- 31 934,7---20 714,0--53 825,4 33 111,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 218 288,8 53 825,4 -- 31 934,7---20 714,0--53 825,4 33 111,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 193 085,2 49 144,9 -- 27 251,0---21 859,4--49 144,9 27 285,5

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 2 242,6 -- -- 3 654,1--4 764,0---- 4 764,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22 961,0 4 680,5 -- 1 029,6---3 618,6--4 680,5 1 061,9

BEVÉTELEK 47 708,8 -- -- 31 115,2--32 624,1---- 32 624,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 299,2 -- -- 1 917,2--1 917,2---- 1 917,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

299,2 -- -- 1 917,2--1 917,2---- 1 917,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1 183,6 -- -- 4 625,2--4 625,3---- 4 625,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 183,6 -- -- 4 625,2--4 625,3---- 4 625,3

4 Működési bevételek 14,4 -- -- 119,7--119,7---- 119,7

 / 8 Kamatbevételek 14,3 -- -- 119,6--119,6---- 119,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 628,1 -- -- 1 250,3--1 250,3---- 1 250,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 628,1 -- -- 1 250,3--1 250,3---- 1 250,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 583,5 -- -- 23 202,8--24 711,6---- 24 711,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 583,5 -- -- 23 202,8--24 711,6---- 24 711,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 072,5 -- -- 3 083,0--3 083,0---- 3 083,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 14 072,5 -- -- 3 083,0--3 083,0---- 3 083,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 14 072,5 -- -- 3 083,0--3 083,0---- 3 083,0
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Maradvány igénybevétele 14 072,5 -- -- 3 083,0--3 083,0---- 3 083,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 072,5 -- -- 3 083,0--3 083,0---- 3 083,0

TÁMOGATÁSOK 171 695,6 58 505,8 -- 2 626,5---55 879,3--58 505,8 2 626,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 171 695,6 58 505,8 -- 2 626,5---55 879,3--58 505,8 2 626,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 171 695,6 58 505,8 -- 2 626,5---55 879,3--58 505,8 2 626,5

Központi, irányító szervi támogatás 171 695,6 58 505,8 -- 2 626,5---55 879,3--58 505,8 2 626,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 083,0 -- -- -- -- -- -- -- 122,4

Környezet és Energia Operatív Program ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )42 19

KIADÁSOK 716 155,6 105 820,1 -- 67 267,2--24 019,1--105 820,1 129 839,2 -- --

1 Működési költségvetés 40 207,3 5 291,1 -- 18 714,7--37 453,8--5 291,1 42 744,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 40 207,3 5 291,1 -- 18 714,7--37 453,8--5 291,1 42 744,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30 899,8 4 232,9 -- 1 417,1--6 102,7--4 232,9 10 335,6

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 704,1 -- -- 15 782,5--25 425,3---- 25 425,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 603,4 1 058,2 -- 1 515,1--5 925,8--1 058,2 6 984,0

2 Felhalmozási költségvetés 675 948,3 100 529,0 -- 48 552,5---13 434,7--100 529,0 87 094,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 675 948,3 100 529,0 -- 48 552,5---13 434,7--100 529,0 87 094,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 587 189,4 91 005,1 -- 11 755,8---57 341,1--91 005,1 33 664,0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 19 780,1 -- -- 28 477,9--40 645,1---- 40 645,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 68 978,8 9 523,9 -- 8 318,8--3 261,3--9 523,9 12 785,2

BEVÉTELEK 413 610,9 -- -- 118 694,3--118 694,2---- 118 694,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 400,4 -- -- 1 506,8--1 506,8---- 1 506,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

400,4 -- -- 1 506,8--1 506,8---- 1 506,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 7 262,9 -- -- 11 165,3--11 165,2---- 11 165,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7 262,9 -- -- 11 165,3--11 165,2---- 11 165,2

4 Működési bevételek 36,9 -- -- 186,5--186,5---- 186,5

 / 8 Kamatbevételek 35,2 -- -- 184,4--184,4---- 184,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,7 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 251,8 -- -- 22 763,1--22 763,1---- 22 763,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24 251,8 -- -- 22 763,1--22 763,1---- 22 763,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 658,9 -- -- 83 072,6--83 072,6---- 83 072,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 658,9 -- -- 83 072,6--83 072,6---- 83 072,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78 137,5 -- -- 8 365,0--8 365,0---- 8 365,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 78 137,5 -- -- 8 365,0--8 365,0---- 8 365,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 78 137,5 -- -- 8 365,0--8 365,0---- 8 365,0

Maradvány igénybevétele 78 137,5 -- -- 8 365,0--8 365,0---- 8 365,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78 137,5 -- -- 8 365,0--8 365,0---- 8 365,0

TÁMOGATÁSOK 232 772,2 105 820,1 -- 2 780,0---103 040,1--105 820,1 2 780,0 -- --
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8 Központi, irányító szervi támogatás 232 772,2 105 820,1 -- 2 780,0---103 040,1--105 820,1 2 780,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 232 772,2 105 820,1 -- 2 780,0---103 040,1--105 820,1 2 780,0

Központi, irányító szervi támogatás 232 772,2 105 820,1 -- 2 780,0---103 040,1--105 820,1 2 780,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 365,0 -- -- -- -- -- -- -- 62 572,1

Államreform Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 20

KIADÁSOK 10 993,3 1 535,2 -- 1 251,9--987,8--1 535,2 2 523,0 -- --

1 Működési költségvetés 10 327,0 1 397,1 -- 1 209,2--881,7--1 397,1 2 278,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 327,0 1 397,1 -- 1 209,2--881,7--1 397,1 2 278,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 809,5 1 320,3 -- 1 066,8---226,1--1 320,3 1 094,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 8,3 -- -- 118,6--1 041,2---- 1 041,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 509,2 76,8 -- 23,8--66,6--76,8 143,4

2 Felhalmozási költségvetés 666,3 138,1 -- 42,7--106,1--138,1 244,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 666,3 138,1 -- 42,7--106,1--138,1 244,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 645,3 122,8 -- 26,2--24,0--122,8 146,8

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 3,2 -- -- 15,9--70,3---- 70,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17,8 15,3 -- 0,6--11,8--15,3 27,1

BEVÉTELEK 6 735,4 -- -- 84,7--84,0---- 84,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25,5 -- -- 52,0--52,0---- 52,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

25,5 -- -- 52,0--52,0---- 52,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 19,3 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19,3 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 292,8 -- -- 30,4--29,7---- 29,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6 292,8 -- -- 30,4--29,7---- 29,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 397,7 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 397,7 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 696,9 -- -- 2 439,0--2 439,0---- 2 439,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 696,9 -- -- 2 439,0--2 439,0---- 2 439,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 696,9 -- -- 2 439,0--2 439,0---- 2 439,0

Maradvány igénybevétele 6 696,9 -- -- 2 439,0--2 439,0---- 2 439,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 696,9 -- -- 2 439,0--2 439,0---- 2 439,0

TÁMOGATÁSOK -- 1 535,2 -- -----1 535,2--1 535,2 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 535,2 -- -----1 535,2--1 535,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 535,2 -- -----1 535,2--1 535,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 535,2 -- -----1 535,2--1 535,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 439,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 271,8
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Elektronikus Közigazgatás Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 21

KIADÁSOK 28 885,8 3 510,2 -- 1 985,5--6 295,2--3 510,2 9 805,4 -- --

1 Működési költségvetés 14 727,9 1 017,9 -- 1 318,5--3 245,0--1 017,9 4 262,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 727,9 1 017,9 -- 1 318,5--3 245,0--1 017,9 4 262,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 183,9 561,6 -- 675,4--1 792,7--561,6 2 354,3

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,3 -- -- 374,5--1 449,5---- 1 449,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 543,7 456,3 -- 268,6--2,8--456,3 459,1

2 Felhalmozási költségvetés 14 157,9 2 492,3 -- 667,0--3 050,2--2 492,3 5 542,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 157,9 2 492,3 -- 667,0--3 050,2--2 492,3 5 542,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7 282,5 1 474,3 -- 286,9--590,0--1 474,3 2 064,3

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 36,9 -- -- 177,1--2 457,4---- 2 457,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 838,5 1 018,0 -- 203,0--2,8--1 018,0 1 020,8

BEVÉTELEK 1 783,6 -- -- 8 939,7--8 939,7---- 8 939,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8,6 -- -- 97,9--97,9---- 97,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,6 -- -- 97,9--97,9---- 97,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 0,7 -- -- 161,2--161,2---- 161,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,7 -- -- 161,2--161,2---- 161,2

4 Működési bevételek 3,0 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 8 Kamatbevételek 3,0 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 183,3 -- -- 5 146,4--5 146,4---- 5 146,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 183,3 -- -- 5 146,4--5 146,4---- 5 146,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 588,0 -- -- 3 533,7--3 533,7---- 3 533,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 588,0 -- -- 3 533,7--3 533,7---- 3 533,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 737,9 -- -- 865,7--865,7---- 865,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 737,9 -- -- 865,7--865,7---- 865,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 737,9 -- -- 865,7--865,7---- 865,7

Maradvány igénybevétele 2 737,9 -- -- 865,7--865,7---- 865,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 737,9 -- -- 865,7--865,7---- 865,7

TÁMOGATÁSOK 25 230,0 3 510,2 -- -----3 510,2--3 510,2 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 25 230,0 3 510,2 -- -----3 510,2--3 510,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 25 230,0 3 510,2 -- -----3 510,2--3 510,2 --

Központi, irányító szervi támogatás 25 230,0 3 510,2 -- -----3 510,2--3 510,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 865,7 -- -- -- -- -- -- -- 7 819,9

Végrehajtás Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 22

KIADÁSOK 23 383,2 6 885,7 -- 4 261,9---2 542,2--6 885,7 4 343,5 -- --

1 Működési költségvetés 21 555,4 6 266,0 -- 3 616,2---2 616,8--6 266,0 3 649,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21 555,4 6 266,0 -- 3 616,2---2 616,8--6 266,0 3 649,2
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20 413,5 5 508,6 -- 2 310,8---3 177,6--5 508,6 2 331,0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 41,9 -- -- 327,5--337,0---- 337,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 100,0 757,4 -- 977,9--223,8--757,4 981,2

2 Felhalmozási költségvetés 1 827,8 619,7 -- 645,7--74,6--619,7 694,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 827,8 619,7 -- 645,7--74,6--619,7 694,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 345,1 550,8 -- 284,6---250,0--550,8 300,8

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 19,4 -- -- 2,7--24,6---- 24,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 463,3 68,9 -- 358,4--300,0--68,9 368,9

BEVÉTELEK 14 603,7 -- -- 604,9--605,0---- 605,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38,8 -- -- 415,2--415,2---- 415,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

38,8 -- -- 415,2--415,2---- 415,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 20,1 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

20,1 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 13 284,9 -- -- 188,2--188,3---- 188,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 13 284,9 -- -- 188,2--188,3---- 188,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 259,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 259,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 215,9 -- -- 379,1--379,1---- 379,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 215,9 -- -- 379,1--379,1---- 379,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 215,9 -- -- 379,1--379,1---- 379,1

Maradvány igénybevétele 3 215,9 -- -- 379,1--379,1---- 379,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 215,9 -- -- 379,1--379,1---- 379,1

TÁMOGATÁSOK 5 942,7 6 885,7 -- 3 359,4---3 526,3--6 885,7 3 359,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 942,7 6 885,7 -- 3 359,4---3 526,3--6 885,7 3 359,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 942,7 6 885,7 -- 3 359,4---3 526,3--6 885,7 3 359,4

Központi, irányító szervi támogatás 5 942,7 6 885,7 -- 3 359,4---3 526,3--6 885,7 3 359,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 379,1 -- -- -- -- -- -- -- 81,5

Nyugat-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 23

KIADÁSOK 19 933,3 -- -- 3 275,1--5 620,9---- 5 620,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 193,2 -- -- 453,5--685,6---- 685,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 193,2 -- -- 453,5--685,6---- 685,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 973,5 -- -- 42,6--45,2---- 45,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 17,3 -- -- 337,2--566,7---- 566,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 202,4 -- -- 73,7--73,7---- 73,7

2 Felhalmozási költségvetés 18 740,1 -- -- 2 821,6--4 935,3---- 4 935,3

2938



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 740,1 -- -- 2 821,6--4 935,3---- 4 935,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 412,9 -- -- 701,8--701,8---- 701,8

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 683,1 -- -- 1 831,4--3 920,1---- 3 920,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8 644,1 -- -- 288,4--313,4---- 313,4

BEVÉTELEK 13 711,2 -- -- 2 480,9--4 750,9---- 4 750,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35,1 -- -- 113,3--113,3---- 113,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

35,1 -- -- 113,3--113,3---- 113,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 23,5 -- -- 180,9--455,0---- 455,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

23,5 -- -- 180,9--455,0---- 455,0

4 Működési bevételek 5,4 -- -- 6,3--6,3---- 6,3

 / 8 Kamatbevételek 5,4 -- -- 6,3--6,3---- 6,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 775,5 -- -- 162,0--213,8---- 213,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 775,5 -- -- 162,0--213,8---- 213,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 871,7 -- -- 2 018,4--3 962,5---- 3 962,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 871,7 -- -- 2 018,4--3 962,5---- 3 962,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 746,9 -- -- 869,6--869,6---- 869,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 746,9 -- -- 869,6--869,6---- 869,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 746,9 -- -- 869,6--869,6---- 869,6

Maradvány igénybevétele 4 746,9 -- -- 869,6--869,6---- 869,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 746,9 -- -- 869,6--869,6---- 869,6

TÁMOGATÁSOK 2 344,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 344,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 344,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 344,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 869,6 -- -- -- -- -- -- -- 75,8

Közép-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 24

KIADÁSOK 22 800,0 -- -- 8 437,9--9 367,8---- 9 367,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 009,3 -- -- 684,1--1 087,8---- 1 087,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 009,3 -- -- 684,1--1 087,8---- 1 087,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 315,1 -- -- 134,1-------- 134,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 155,4 -- -- 419,9-------- 823,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 538,8 -- -- 130,1-------- 130,3

2 Felhalmozási költségvetés 20 790,7 -- -- 7 753,8--8 280,0---- 8 280,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 790,7 -- -- 7 753,8--8 280,0---- 8 280,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10 256,4 -- -- 294,8-------- 300,1

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 1 112,5 -- -- 7 226,6-------- 7 747,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 421,8 -- -- 232,4-------- 232,4

2939



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 12 799,6 -- -- 6 778,8--7 602,6---- 7 602,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 63,2 -- -- 64,0--64,0---- 64,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

63,2 -- -- 64,0-------- 64,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 202,9 -- -- 128,2--128,2---- 128,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

202,9 -- -- 128,2-------- 128,2

4 Működési bevételek 29,0 -- -- 27,9--27,9---- 27,9

 / 8 Kamatbevételek 29,0 -- -- 27,9-------- 27,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 815,6 -- -- 701,8--701,8---- 701,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 815,6 -- -- 701,8-------- 701,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 688,9 -- -- 5 856,9--6 680,7---- 6 680,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 688,9 -- -- 5 856,9-------- 6 680,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8 144,6 -- -- 283,8--283,8---- 283,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 8 144,6 -- -- 283,8--283,8---- 283,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 8 144,6 -- -- 283,8--283,8---- 283,8

Maradvány igénybevétele 8 144,6 -- -- 283,8--283,8---- 283,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 144,6 -- -- 283,8-------- 283,8

TÁMOGATÁSOK 2 139,6 -- -- 1 481,4--1 481,4---- 1 481,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 139,6 -- -- 1 481,4--1 481,4---- 1 481,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 139,6 -- -- 1 481,4--1 481,4---- 1 481,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 139,6 -- -- 1 481,4--1 481,4---- 1 481,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 283,8 -- -- -- -- -- -- -- 106,1

Dél-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 25

KIADÁSOK 33 278,1 -- -- 8 919,1--9 907,9---- 9 907,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 882,5 -- -- 645,7--898,4---- 898,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 882,5 -- -- 645,7--898,4---- 898,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 023,3 -- -- 60,4--134,4---- 134,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 119,6 -- -- 486,5--662,4---- 662,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 739,6 -- -- 98,8--101,6---- 101,6

2 Felhalmozási költségvetés 30 395,6 -- -- 8 273,4--9 009,5---- 9 009,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 395,6 -- -- 8 273,4--9 009,5---- 9 009,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17 277,1 -- -- 384,7--385,0---- 385,0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 1 892,6 -- -- 7 189,9--7 924,0---- 7 924,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11 225,9 -- -- 698,8--700,5---- 700,5

BEVÉTELEK 21 908,4 -- -- 5 490,4--5 532,4---- 5 532,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32,0 -- -- 224,4--224,4---- 224,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32,0 -- -- 224,4--224,4---- 224,4

2940



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 99,6 -- -- 12,8--12,8---- 12,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

99,6 -- -- 12,8--12,8---- 12,8

4 Működési bevételek 20,6 -- -- 8,3--8,3---- 8,3

 / 8 Kamatbevételek 20,2 -- -- 8,3--8,3---- 8,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,4 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 112,8 -- -- 424,8--425,1---- 425,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 112,8 -- -- 424,8--425,1---- 425,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 643,4 -- -- 4 820,1--4 861,8---- 4 861,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 643,4 -- -- 4 820,1--4 861,8---- 4 861,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 158,3 -- -- 118,1--118,1---- 118,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 158,3 -- -- 118,1--118,1---- 118,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 158,3 -- -- 118,1--118,1---- 118,1

Maradvány igénybevétele 3 158,3 -- -- 118,1--118,1---- 118,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 158,3 -- -- 118,1--118,1---- 118,1

TÁMOGATÁSOK 8 329,5 -- -- 4 257,4--4 257,4---- 4 257,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 329,5 -- -- 4 257,4--4 257,4---- 4 257,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 329,5 -- -- 4 257,4--4 257,4---- 4 257,4

Központi, irányító szervi támogatás 8 329,5 -- -- 4 257,4--4 257,4---- 4 257,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 118,1 -- -- -- -- -- -- -- 946,8

Dél-alföldi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 26

KIADÁSOK 30 913,4 -- -- 10 205,1--10 982,2---- 10 982,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 963,5 -- -- 673,7--1 264,9---- 1 264,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 963,5 -- -- 673,7--1 264,9---- 1 264,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 005,4 -- -- 239,1--239,3---- 239,3

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 67,7 -- -- 379,3--970,3---- 970,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 890,4 -- -- 55,3--55,3---- 55,3

2 Felhalmozási költségvetés 27 949,9 -- -- 9 531,4--9 717,3---- 9 717,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 949,9 -- -- 9 531,4--9 717,3---- 9 717,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 884,0 -- -- 419,7--450,5---- 450,5

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 650,8 -- -- 8 793,8--8 947,4---- 8 947,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17 415,1 -- -- 317,9--319,4---- 319,4

BEVÉTELEK 17 187,3 -- -- 9 271,2--9 581,9---- 9 581,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30,1 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

30,1 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 22,5 -- -- 68,7--68,7---- 68,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

22,5 -- -- 68,7--68,7---- 68,7

2941



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás
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előirányzat
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hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

4 Működési bevételek 9,1 -- -- 17,3--17,3---- 17,3

 / 8 Kamatbevételek 9,1 -- -- 17,2--17,2---- 17,2

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 793,9 -- -- 868,1--868,1---- 868,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 793,9 -- -- 868,1--868,1---- 868,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 331,7 -- -- 8 315,5--8 626,2---- 8 626,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 331,7 -- -- 8 315,5--8 626,2---- 8 626,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8 440,0 -- -- 495,8--495,8---- 495,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 8 440,0 -- -- 495,8--495,8---- 495,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 8 440,0 -- -- 495,8--495,8---- 495,8

Maradvány igénybevétele 8 440,0 -- -- 495,8--495,8---- 495,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 440,0 -- -- 495,8--495,8---- 495,8

TÁMOGATÁSOK 5 781,9 -- -- 904,5--904,5---- 904,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 781,9 -- -- 904,5--904,5---- 904,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 781,9 -- -- 904,5--904,5---- 904,5

Központi, irányító szervi támogatás 5 781,9 -- -- 904,5--904,5---- 904,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 495,8 -- -- -- -- -- -- -- 466,4

Észak-alföldi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 27

KIADÁSOK 47 243,6 -- -- 11 856,1--13 821,7---- 13 821,7 -- --

1 Működési költségvetés 3 000,1 -- -- 1 995,6--3 371,8---- 3 371,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 000,1 -- -- 1 995,6--3 371,8---- 3 371,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 453,1 -- -- 1 378,0--1 390,0---- 1 390,0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 116,9 -- -- 513,2--1 876,7---- 1 876,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 430,1 -- -- 104,4--105,1---- 105,1

2 Felhalmozási költségvetés 44 243,5 -- -- 9 860,5--10 449,9---- 10 449,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 243,5 -- -- 9 860,5--10 449,9---- 10 449,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 28 079,2 -- -- 649,9--693,4---- 693,4

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 1 471,0 -- -- 8 711,3--9 257,2---- 9 257,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 14 693,3 -- -- 499,3--499,3---- 499,3

BEVÉTELEK 37 140,5 -- -- 9 969,6--10 773,6---- 10 773,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85,3 -- -- 239,3--902,8---- 902,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

85,3 -- -- 239,3--902,8---- 902,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 673,1 -- -- 211,1--351,6---- 351,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

673,1 -- -- 211,1--351,6---- 351,6

4 Működési bevételek 20,1 -- -- 109,1--109,1---- 109,1

 / 8 Kamatbevételek 20,0 -- -- 109,1--109,1---- 109,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

2942



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás
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törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 736,7 -- -- 1 652,1--1 652,1---- 1 652,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 736,7 -- -- 1 652,1--1 652,1---- 1 652,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 625,3 -- -- 7 758,0--7 758,0---- 7 758,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 625,3 -- -- 7 758,0--7 758,0---- 7 758,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 731,4 -- -- 1 629,1--1 629,1---- 1 629,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 731,4 -- -- 1 629,1--1 629,1---- 1 629,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 731,4 -- -- 1 629,1--1 629,1---- 1 629,1

Maradvány igénybevétele 6 731,4 -- -- 1 629,1--1 629,1---- 1 629,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 731,4 -- -- 1 629,1--1 629,1---- 1 629,1

TÁMOGATÁSOK 5 000,8 -- -- 1 419,0--1 419,0---- 1 419,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 000,8 -- -- 1 419,0--1 419,0---- 1 419,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 000,8 -- -- 1 419,0--1 419,0---- 1 419,0

Központi, irányító szervi támogatás 5 000,8 -- -- 1 419,0--1 419,0---- 1 419,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 629,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 161,6

Észak-magyarországi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 28

KIADÁSOK 42 519,1 -- -- 6 976,3--10 579,6---- 10 579,6 -- --

1 Működési költségvetés 6 459,5 -- -- 807,6--1 058,0---- 1 058,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 459,5 -- -- 807,6--1 058,0---- 1 058,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 054,0 -- -- 166,8--170,2---- 170,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 108,8 -- -- 466,4--712,5---- 712,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 296,7 -- -- 174,4--175,3---- 175,3

2 Felhalmozási költségvetés 36 059,6 -- -- 6 168,7--9 521,6---- 9 521,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36 059,6 -- -- 6 168,7--9 521,6---- 9 521,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 300,3 -- -- 359,1--380,6---- 380,6

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 1 561,0 -- -- 4 261,5--7 591,2---- 7 591,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 15 198,3 -- -- 1 548,1--1 549,8---- 1 549,8

BEVÉTELEK 36 298,5 -- -- 3 834,9--6 364,0---- 6 364,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,2 -- -- 89,5--89,5---- 89,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

65,2 -- -- 89,5--89,5---- 89,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 19,5 -- -- 72,9--72,9---- 72,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19,5 -- -- 72,9--72,9---- 72,9

4 Működési bevételek 15,7 -- -- 81,8--81,8---- 81,8

 / 8 Kamatbevételek 15,5 -- -- 81,8--81,8---- 81,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 077,5 -- -- 802,8--882,9---- 882,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 077,5 -- -- 802,8--882,9---- 882,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 120,6 -- -- 2 787,9--5 236,9---- 5 236,9

2943



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 120,6 -- -- 2 787,9--5 236,9---- 5 236,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 388,7 -- -- 4 212,1--4 212,1---- 4 212,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10 388,7 -- -- 4 212,1--4 212,1---- 4 212,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 388,7 -- -- 4 212,1--4 212,1---- 4 212,1

Maradvány igénybevétele 10 388,7 -- -- 4 212,1--4 212,1---- 4 212,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 388,7 -- -- 4 212,1--4 212,1---- 4 212,1

TÁMOGATÁSOK 44,0 -- -- 3,5--3,5---- 3,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 44,0 -- -- 3,5--3,5---- 3,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 44,0 -- -- 3,5--3,5---- 3,5

Központi, irányító szervi támogatás 44,0 -- -- 3,5--3,5---- 3,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 212,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 074,2

Közép-magyarországi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 29

KIADÁSOK 40 320,1 -- -- 18 150,3--19 760,9---- 19 760,9 -- --

1 Működési költségvetés 5 636,4 -- -- 3 191,6--3 374,4---- 3 374,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 636,4 -- -- 3 191,6--3 374,4---- 3 374,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 287,0 -- -- 521,4--522,7---- 522,7

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 120,5 -- -- 2 497,5--2 677,8---- 2 677,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 228,9 -- -- 172,7--173,9---- 173,9

2 Felhalmozási költségvetés 34 683,7 -- -- 14 958,7--16 386,5---- 16 386,5

 / 6 Beruházások 800,0 -- -- ---------- --

Részesedések beszerzése 800,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33 883,7 -- -- 14 958,7--16 386,5---- 16 386,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11 044,2 -- -- 389,8--805,5---- 805,5

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 3 255,8 -- -- 13 790,0--14 791,9---- 14 791,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 19 583,7 -- -- 778,9--789,1---- 789,1

BEVÉTELEK 20 694,8 -- -- 16 525,2--16 836,1---- 16 836,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 114,0 -- -- 554,4--554,4---- 554,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

114,0 -- -- 554,4--554,4---- 554,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 401,2 -- -- 209,1--209,1---- 209,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

401,2 -- -- 209,1--209,1---- 209,1

4 Működési bevételek 48,1 -- -- 67,9--67,9---- 67,9

 / 8 Kamatbevételek 47,6 -- -- 67,4--67,4---- 67,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 764,3 -- -- 2 141,2--2 452,1---- 2 452,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 764,3 -- -- 2 141,2--2 452,1---- 2 452,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 367,2 -- -- 13 552,6--13 552,6---- 13 552,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 367,2 -- -- 13 552,6--13 552,6---- 13 552,6
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 275,0 -- -- 1 371,1--1 371,1---- 1 371,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5 275,0 -- -- 1 371,1--1 371,1---- 1 371,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 5 275,0 -- -- 1 371,1--1 371,1---- 1 371,1

Maradvány igénybevétele 5 275,0 -- -- 1 371,1--1 371,1---- 1 371,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 275,0 -- -- 1 371,1--1 371,1---- 1 371,1

TÁMOGATÁSOK 15 721,4 -- -- 1 553,7--1 553,7---- 1 553,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 15 721,4 -- -- 1 553,7--1 553,7---- 1 553,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15 721,4 -- -- 1 553,7--1 553,7---- 1 553,7

Központi, irányító szervi támogatás 15 721,4 -- -- 1 553,7--1 553,7---- 1 553,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 371,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 299,7

Területi Együttműködés ( X 1231 )52

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Európai Területi Együttm űködés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

ETE HU-SK ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 1

KIADÁSOK 5 905,4 6 186,1 -- 2 567,6--1 924,8--6 186,1 8 110,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 361,0 2 660,1 -- 1 608,5--1 924,2--2 660,1 4 584,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 361,0 2 660,1 -- 1 608,5--1 924,2--2 660,1 4 584,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

208,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 909,4 1 259,6 -- 1 119,6--1 628,0--1 259,6 2 887,6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 104,2--104,2---- 104,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 4,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 238,7 1 400,5 -- 383,1--190,4--1 400,5 1 590,9

2 Felhalmozási költségvetés 3 544,4 3 526,0 -- 959,1--0,6--3 526,0 3 526,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 544,4 3 526,0 -- 959,1--0,6--3 526,0 3 526,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 246,2 2 234,6 -- 755,1---16,7--2 234,6 2 217,9

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 19,4--19,4---- 19,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 298,2 1 291,4 -- 184,6---2,1--1 291,4 1 289,3

BEVÉTELEK 6 016,4 5 839,5 -- 2 731,8--1 219,4--5 839,5 7 058,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 290,1 -- -- 853,2--853,2---- 853,2

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

276,3 -- -- 836,3--836,3---- 836,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13,8 -- -- 16,9--16,9---- 16,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 12,5 -- -- 41,7--41,7---- 41,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,5 -- -- 41,7--41,7---- 41,7
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4 Működési bevételek 33,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 8 Kamatbevételek 33,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 174,0 2 438,3 -- 904,9--296,1--2 438,3 2 734,4

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 175,9--175,9---- 175,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 174,0 2 438,3 -- 729,0--120,2--2 438,3 2 558,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 506,4 3 401,2 -- 931,9--28,3--3 401,2 3 429,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 506,4 3 401,2 -- 931,9--28,3--3 401,2 3 429,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 941,0 -- -- 1 052,0--1 052,0---- 1 052,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 941,0 -- -- 1 052,0--1 052,0---- 1 052,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 941,0 -- -- 1 052,0--1 052,0---- 1 052,0

Maradvány igénybevétele 941,0 -- -- 1 052,0--1 052,0---- 1 052,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 941,0 -- -- 1 052,0--1 052,0---- 1 052,0

TÁMOGATÁSOK -- 346,6 -- -----346,6--346,6 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 346,6 -- -----346,6--346,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 346,6 -- -----346,6--346,6 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 346,6 -- -----346,6--346,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 052,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 216,2

ETE HU-RO ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 2

KIADÁSOK 5 891,5 1 254,6 -- 2 579,5--2 599,7--1 254,6 3 854,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 249,7 464,2 -- 1 229,1--1 956,6--464,2 2 420,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 249,7 464,2 -- 1 229,1--1 956,6--464,2 2 420,8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

10,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 415,3 158,2 -- 669,8--730,0--158,2 888,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 156,3--156,3---- 156,3

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 7,5--7,6---- 7,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 823,8 306,0 -- 395,5--1 062,7--306,0 1 368,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 641,8 790,4 -- 1 350,4--643,1--790,4 1 433,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 641,8 790,4 -- 1 350,4--643,1--790,4 1 433,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 418,5 582,1 -- 855,4--287,6--582,1 869,7

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 270,5--270,5---- 270,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 223,3 208,3 -- 224,5--85,0--208,3 293,3

BEVÉTELEK 6 013,7 1 031,0 -- 2 984,9--1 953,9--1 031,0 2 984,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 244,9 -- -- 796,6--796,6---- 796,6

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

225,3 -- -- 781,5--781,5---- 781,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19,6 -- -- 15,1--15,1---- 15,1
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2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 19,0 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19,0 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

4 Működési bevételek 44,2 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 43,9 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 184,7 319,6 -- 777,7--458,1--319,6 777,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 206,0--206,0---- 206,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 184,7 319,6 -- 571,7--252,1--319,6 571,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 520,9 711,4 -- 1 405,4--694,0--711,4 1 405,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 520,9 711,4 -- 1 405,4--694,0--711,4 1 405,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 747,2 -- -- 869,4--869,4---- 869,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 747,2 -- -- 869,4--869,4---- 869,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 747,2 -- -- 869,4--869,4---- 869,4

Maradvány igénybevétele 747,2 -- -- 869,4--869,4---- 869,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 747,2 -- -- 869,4--869,4---- 869,4

TÁMOGATÁSOK -- 223,6 -- -----223,6--223,6 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 223,6 -- -----223,6--223,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 223,6 -- -----223,6--223,6 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 223,6 -- -----223,6--223,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 869,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 274,8

ETE HU-SER ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 3

KIADÁSOK 1 632,0 247,5 -- 550,3--699,6--247,5 947,1 -- --

1 Működési költségvetés 690,1 146,1 -- 385,5--520,4--146,1 666,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 690,1 146,1 -- 385,5--520,4--146,1 666,5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

94,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 318,3 85,4 -- 144,5--191,7--85,4 277,1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

0,5 -- -- 52,1--52,1---- 52,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 9,0 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 267,6 60,7 -- 185,1--272,8--60,7 333,5

2 Felhalmozási költségvetés 941,9 101,4 -- 164,8--179,2--101,4 280,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 941,9 101,4 -- 164,8--179,2--101,4 280,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 507,5 54,6 -- 160,6--150,6--54,6 205,2

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 434,4 46,8 -- 3,7--28,1--46,8 74,9

BEVÉTELEK 1 830,6 229,5 -- 484,8--255,3--229,5 484,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 362,8 -- -- 103,4--103,4---- 103,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

339,1 -- -- 99,6--99,6---- 99,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

23,7 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 4,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

4 Működési bevételek -- -- -- 7,1--7,1---- 7,1

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 544,4 129,2 -- 208,0--78,8--129,2 208,0

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

8,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 535,8 129,2 -- 208,0--78,8--129,2 208,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 919,1 100,3 -- 164,2--63,9--100,3 164,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 919,1 100,3 -- 164,2--63,9--100,3 164,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 263,7 -- -- 462,3--462,3---- 462,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 263,7 -- -- 462,3--462,3---- 462,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 263,7 -- -- 462,3--462,3---- 462,3

Maradvány igénybevétele 263,7 -- -- 462,3--462,3---- 462,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 263,7 -- -- 462,3--462,3---- 462,3

TÁMOGATÁSOK -- 18,0 -- -----18,0--18,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 18,0 -- -----18,0--18,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 18,0 -- -----18,0--18,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 18,0 -- -----18,0--18,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 462,3 -- -- -- -- -- -- -- 396,8

ETE HU-CRO ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 4

KIADÁSOK 2 646,3 631,5 -- 701,8--530,7--631,5 1 162,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 099,7 448,4 -- 466,3--367,3--448,4 815,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 099,7 448,4 -- 466,3--367,3--448,4 815,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

37,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 470,1 206,0 -- 131,2--56,2--206,0 262,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 80,1--80,1---- 80,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 1,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 590,8 242,4 -- 255,0--231,0--242,4 473,4

2 Felhalmozási költségvetés 1 546,6 183,1 -- 235,5--163,4--183,1 346,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 546,6 183,1 -- 235,5--163,4--183,1 346,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 188,6 140,7 -- 197,7--152,3--140,7 293,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 358,0 42,4 -- 37,8--11,1--42,4 53,5

BEVÉTELEK 2 915,7 558,6 -- 772,7--214,6--558,6 773,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 441,0 -- -- 35,7--35,7---- 35,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

430,6 -- -- 28,0--28,0---- 28,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,4 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 5,1 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,1 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

4 Működési bevételek 1,0 -- -- 16,5--16,5---- 16,5

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 16,3--16,3---- 16,3

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,0 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 936,0 402,2 -- 490,8--89,1--402,2 491,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 936,0 402,2 -- 490,8--89,1--402,2 491,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 532,6 156,4 -- 228,7--72,3--156,4 228,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 532,6 156,4 -- 228,7--72,3--156,4 228,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 119,6 -- -- 389,0--389,0---- 389,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 119,6 -- -- 389,0--389,0---- 389,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 119,6 -- -- 389,0--389,0---- 389,0

Maradvány igénybevétele 119,6 -- -- 389,0--389,0---- 389,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 119,6 -- -- 389,0--389,0---- 389,0

TÁMOGATÁSOK -- 72,9 -- -----72,9--72,9 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 72,9 -- -----72,9--72,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 72,9 -- -----72,9--72,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 72,9 -- -----72,9--72,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 389,0 -- -- -- -- -- -- -- 459,9

ETE SEES ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 5

KIADÁSOK 2 469,4 263,3 -- 858,6--1 020,6--263,3 1 283,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 451,5 258,0 -- 858,6--1 008,7--258,0 1 266,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 451,5 258,0 -- 858,6--1 008,7--258,0 1 266,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

28,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 984,6 106,6 -- 409,8--462,1--106,6 568,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 208,4--208,4---- 208,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 438,9 151,4 -- 240,3--338,1--151,4 489,5

2 Felhalmozási költségvetés 17,9 5,3 -- ----11,9--5,3 17,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,9 5,3 -- ----11,9--5,3 17,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14,7 4,3 -- ----6,9--4,3 11,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,2 1,0 -- ----5,0--1,0 6,0

BEVÉTELEK 2 792,3 50,5 -- 783,6--733,1--50,5 783,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 132,8 -- -- 57,4--57,4---- 57,4

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

99,9 -- -- 55,8--55,8---- 55,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32,9 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 2,3 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,3 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

4 Működési bevételek 6,9 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 6,9 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 620,9 49,5 -- 709,6--660,1--49,5 709,6

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

24,7 -- -- 208,4--208,4---- 208,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 596,2 49,5 -- 501,2--451,7--49,5 501,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29,4 1,0 -- 16,4--15,4--1,0 16,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29,4 1,0 -- 16,4--15,4--1,0 16,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 177,4 -- -- 500,3--500,3---- 500,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 177,4 -- -- 500,3--500,3---- 500,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 177,4 -- -- 500,3--500,3---- 500,3

Maradvány igénybevétele 177,4 -- -- 500,3--500,3---- 500,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 177,4 -- -- 500,3--500,3---- 500,3

TÁMOGATÁSOK -- 212,8 -- -----212,8--212,8 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 212,8 -- -----212,8--212,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 212,8 -- -----212,8--212,8 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 212,8 -- -----212,8--212,8 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 500,3 -- -- -- -- -- -- -- 425,3

ETE AU-HU ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 6

KIADÁSOK 147,4 19,2 -- 0,1--1 081,3--19,2 1 100,5 -- --

1 Működési költségvetés 145,0 18,4 -- 0,1--1 055,0--18,4 1 073,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 145,0 18,4 -- 0,1--1 055,0--18,4 1 073,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,0 0,1 -- 0,1--143,8--0,1 143,9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

17,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 127,0 18,3 -- ----911,2--18,3 929,5

2 Felhalmozási költségvetés 2,4 0,8 -- ----26,3--0,8 27,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,4 0,8 -- ----26,3--0,8 27,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,4 0,8 -- ----25,8--0,8 26,6

2950



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----0,5---- 0,5

BEVÉTELEK 312,7 -- -- 387,1--387,1---- 387,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187,5 -- -- 275,8--275,8---- 275,8

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

152,1 -- -- 273,9--273,9---- 273,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

35,4 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 10,0 -- -- 15,7--15,7---- 15,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,0 -- -- 15,7--15,7---- 15,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 114,0 -- -- 95,6--95,6---- 95,6

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

18,5 -- -- 46,4--46,4---- 46,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 95,5 -- -- 49,2--49,2---- 49,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 548,1 -- -- 713,4--713,4---- 713,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 548,1 -- -- 713,4--713,4---- 713,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 548,1 -- -- 713,4--713,4---- 713,4

Maradvány igénybevétele 548,1 -- -- 713,4--713,4---- 713,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 548,1 -- -- 713,4--713,4---- 713,4

TÁMOGATÁSOK -- 19,2 -- -----19,2--19,2 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 19,2 -- -----19,2--19,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 19,2 -- -----19,2--19,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 19,2 -- -----19,2--19,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 713,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 100,4

ETE SLO-HU ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 7

KIADÁSOK 57,8 11,9 -- 302,4--708,1--11,9 720,0 -- --

1 Működési költségvetés 30,0 5,8 -- 302,0--702,4--5,8 708,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,0 5,8 -- 302,0--702,4--5,8 708,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 0,1 -- 302,0--457,6--0,1 457,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29,6 5,7 -- ----244,8--5,7 250,5

2 Felhalmozási költségvetés 27,8 6,1 -- 0,4--5,7--6,1 11,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 6,1 -- 0,4--5,7--6,1 11,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,1 1,1 -- 0,4--6,4--1,1 7,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22,7 5,0 -- -----0,7--5,0 4,3

BEVÉTELEK 81,7 -- -- 109,5--109,5---- 109,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36,6 -- -- 64,7--64,7---- 64,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

32,7 -- -- 49,0--49,0---- 49,0
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2015. évi 
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2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,9 -- -- 15,7--15,7---- 15,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 3,7 -- -- 3,7--3,7---- 3,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,7 -- -- 3,7--3,7---- 3,7

4 Működési bevételek -- -- -- 12,5--12,5---- 12,5

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 12,5--12,5---- 12,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 40,1 -- -- 25,7--25,7---- 25,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40,1 -- -- 25,7--25,7---- 25,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 586,6 -- -- 610,5--610,5---- 610,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 586,6 -- -- 610,5--610,5---- 610,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 586,6 -- -- 610,5--610,5---- 610,5

Maradvány igénybevétele 586,6 -- -- 610,5--610,5---- 610,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 586,6 -- -- 610,5--610,5---- 610,5

TÁMOGATÁSOK -- 11,9 -- -----11,9--11,9 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 11,9 -- -----11,9--11,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 11,9 -- -----11,9--11,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 11,9 -- -----11,9--11,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 610,5 -- -- -- -- -- -- -- 417,6

ETE CES ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 8

KIADÁSOK 17,0 -- -- 335,6--545,0---- 545,0 -- --

1 Működési költségvetés 14,9 -- -- 335,6--535,1---- 535,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,9 -- -- 335,6--535,1---- 535,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,8 -- -- 335,6--456,0---- 456,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4,1 -- -- ----79,1---- 79,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,1 -- -- ----9,9---- 9,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,1 -- -- ----9,9---- 9,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- ----8,0---- 8,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,7 -- -- ----1,9---- 1,9

BEVÉTELEK 79,1 -- -- 143,4--143,4---- 143,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 33,2 -- -- 112,9--112,9---- 112,9

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

18,3 -- -- 81,7--81,7---- 81,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

14,9 -- -- 31,2--31,2---- 31,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1,1 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,1 -- -- 3,1--3,1---- 3,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 43,9 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

26,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 17,7 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 339,5 -- -- 401,6--401,6---- 401,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 339,5 -- -- 401,6--401,6---- 401,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 339,5 -- -- 401,6--401,6---- 401,6

Maradvány igénybevétele 339,5 -- -- 401,6--401,6---- 401,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 339,5 -- -- 401,6--401,6---- 401,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 401,6 -- -- -- -- -- -- -- 209,4

INTERREG IVC ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 9

KIADÁSOK 11,4 -- -- 115,8--197,6---- 197,6 -- --

1 Működési költségvetés 11,4 -- -- 115,8--197,6---- 197,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,4 -- -- 115,8--197,6---- 197,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,6 -- -- 115,8--159,4---- 159,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,8 -- -- ----38,2---- 38,2

BEVÉTELEK 104,0 -- -- 17,8--17,8---- 17,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,6 -- -- 8,1--8,1---- 8,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

7,6 -- -- 4,9--4,9---- 4,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 92,3 -- -- 9,7--9,7---- 9,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

84,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7,6 -- -- 9,7--9,7---- 9,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 87,2 -- -- 179,8--179,8---- 179,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 87,2 -- -- 179,8--179,8---- 179,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 87,2 -- -- 179,8--179,8---- 179,8

Maradvány igénybevétele 87,2 -- -- 179,8--179,8---- 179,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 87,2 -- -- 179,8--179,8---- 179,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 179,8 -- -- -- -- -- -- -- 81,8

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 10

KIADÁSOK 574,6 716,2 -- 413,8--138,6--716,2 854,8 -- --

1 Működési költségvetés 498,1 687,5 -- 394,1--120,4--687,5 807,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 498,1 687,5 -- 394,1--120,4--687,5 807,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 75,4 104,0 -- 108,6--90,9--104,0 194,9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 1,1 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 421,6 583,5 -- 284,8--28,8--583,5 612,3

2 Felhalmozási költségvetés 76,5 28,7 -- 19,7--18,2--28,7 46,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 76,5 28,7 -- 19,7--18,2--28,7 46,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 60,6 22,7 -- 18,3--16,7--22,7 39,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 15,9 6,0 -- 1,4--1,5--6,0 7,5

BEVÉTELEK 569,8 685,3 -- 322,2--1,3--685,3 686,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,5 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,5 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 492,0 657,9 -- 313,8--0,9--657,9 658,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 492,0 657,9 -- 313,8--0,9--657,9 658,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76,3 27,4 -- 8,1--0,1--27,4 27,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76,3 27,4 -- 8,1--0,1--27,4 27,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 173,0 -- -- 168,2--168,2---- 168,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 173,0 -- -- 168,2--168,2---- 168,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 173,0 -- -- 168,2--168,2---- 168,2

Maradvány igénybevétele 173,0 -- -- 168,2--168,2---- 168,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 173,0 -- -- 168,2--168,2---- 168,2

TÁMOGATÁSOK -- 30,9 -- -----30,9--30,9 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 30,9 -- -----30,9--30,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 30,9 -- -----30,9--30,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 30,9 -- -----30,9--30,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 168,2 -- -- -- -- -- -- -- 76,6

INTERACT 2007-2013 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 2

KIADÁSOK 12,3 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 12,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyéb uniós előirányzatok ( X 1231 )62

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )62 3

KIADÁSOK 5 998,8 7 180,0 -- 7 052,6--2 636,5--7 180,0 9 816,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 126,8 6 103,0 -- 2 160,9---2 494,2--6 103,0 3 608,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 126,8 6 103,0 -- 2 160,9---2 494,2--6 103,0 3 608,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 157,5 2 943,8 -- 1 870,8---300,0--2 943,8 2 643,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 969,3 3 159,2 -- 290,1---2 194,2--3 159,2 965,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 872,0 1 077,0 -- 4 891,7--5 130,7--1 077,0 6 207,7

 / 6 Beruházások 619,3 1 005,2 -- 724,0---212,0--1 005,2 793,2

Részesedések beszerzése 619,3 1 005,2 -- 724,0---212,0--1 005,2 793,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 252,7 71,8 -- 4 167,7--5 342,7--71,8 5 414,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 367,7 71,8 -- 3 768,5--4 797,0--71,8 4 868,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 885,0 -- -- 399,2--545,7---- 545,7

BEVÉTELEK 5 252,1 6 679,0 -- 5 222,2------6 679,0 6 679,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 999,4 6 679,0 -- 5 222,2------6 679,0 6 679,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 999,4 6 679,0 -- 5 222,2------6 679,0 6 679,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 252,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 252,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 049,0 -- -- 1 345,7--1 345,7---- 1 345,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 049,0 -- -- 1 345,7--1 345,7---- 1 345,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 049,0 -- -- 1 345,7--1 345,7---- 1 345,7

Maradvány igénybevétele 1 049,0 -- -- 1 345,7--1 345,7---- 1 345,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 049,0 -- -- 1 345,7--1 345,7---- 1 345,7

TÁMOGATÁSOK 1 043,4 501,0 -- 1 791,8--1 290,8--501,0 1 791,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 501,0 -- 1 791,8--1 290,8--501,0 1 791,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 501,0 -- 1 791,8--1 290,8--501,0 1 791,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 501,0 -- 1 791,8--1 290,8--501,0 1 791,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 345,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 307,1

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )62 4

KIADÁSOK 57,7 -- -- 1,1--17,6---- 17,6 -- --

1 Működési költségvetés 57,7 -- -- 1,1--17,6---- 17,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 57,7 -- -- 1,1--17,6---- 17,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----16,5---- 16,5

BEVÉTELEK 1,1 -- -- 16,5--16,5---- 16,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,1 -- -- 16,5--16,5---- 16,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,1 -- -- 16,5--16,5---- 16,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Maradvány igénybevétele 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 57,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- 16,5

Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

62 5

KIADÁSOK 115,6 -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

1 Működési költségvetés 115,6 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 115,6 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 115,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,4 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

TÁMOGATÁSOK 115,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 115,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 115,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 115,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- --

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )62 6

KIADÁSOK 1 782,2 9 000,0 -- 6 367,8--3 216,0--9 000,0 12 216,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 782,2 9 000,0 -- 6 367,8--3 216,0--9 000,0 12 216,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 782,2 9 000,0 -- 6 367,8--3 216,0--9 000,0 12 216,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 370,4 1 890,0 -- 3 229,7--3 209,8--1 890,0 5 099,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 411,8 7 110,0 -- 3 138,1--6,2--7 110,0 7 116,2

BEVÉTELEK 173,2 7 650,0 -- 2 143,3--24,1--7 650,0 7 674,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,5 -- -- 24,0--24,0---- 24,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,5 -- -- 24,0--24,0---- 24,0

4 Működési bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 170,7 7 650,0 -- 2 119,2------7 650,0 7 650,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XIX.  fejezet
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hatáskörű 
módosítás
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hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170,7 7 650,0 -- 2 119,2------7 650,0 7 650,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 80,2 -- -- 6,1--6,1---- 6,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 80,2 -- -- 6,1--6,1---- 6,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 80,2 -- -- 6,1--6,1---- 6,1

Maradvány igénybevétele 80,2 -- -- 6,1--6,1---- 6,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 80,2 -- -- 6,1--6,1---- 6,1

TÁMOGATÁSOK 1 534,9 1 350,0 -- 4 535,8--3 185,8--1 350,0 4 535,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 534,9 1 350,0 -- 4 535,8--3 185,8--1 350,0 4 535,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 534,9 1 350,0 -- 4 535,8--3 185,8--1 350,0 4 535,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 534,9 1 350,0 -- 4 535,8--3 185,8--1 350,0 4 535,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,1 -- -- -- -- -- -- -- 317,4

Schengen Alap technikai segítségnyújtás ( 03113 Határőrizet )62 7

KIADÁSOK -- -- -- ----1,7---- 1,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----1,7---- 1,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----1,7---- 1,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----1,7---- 1,7

BEVÉTELEK -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,7

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )72

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )72 1

KIADÁSOK 287,3 337,5 -- 222,1--225,7--337,5 563,2 -- --

1 Működési költségvetés 260,0 327,5 -- 119,4--133,0--327,5 460,5

 / 3 Dologi kiadások 177,5 327,5 -- 111,0--118,6--327,5 446,1

Kommunikációs szolgáltatások 21,5 37,6 -- 18,4--134,2--37,6 171,8

Szolgáltatási kiadások 42,7 41,9 -- 23,6--17,3--41,9 59,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 16,0 43,0 -- 6,0---23,8--43,0 19,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 97,3 205,0 -- 63,0---9,1--205,0 195,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 82,5 -- -- 8,4--14,4---- 14,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 82,5 -- -- 8,4--14,4---- 14,4

2 Felhalmozási költségvetés 27,3 10,0 -- 102,7--92,7--10,0 102,7

 / 6 Beruházások 27,3 10,0 -- -----10,0--10,0 --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,1 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 21,4 7,9 -- -----7,9--7,9 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,8 2,1 -- -----2,1--2,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 102,7--102,7---- 102,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 102,7--102,7---- 102,7

BEVÉTELEK -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 214,3 -- -- 268,5--268,5---- 268,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 214,3 -- -- 268,5--268,5---- 268,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 214,3 -- -- 268,5--268,5---- 268,5

Maradvány igénybevétele 214,3 -- -- 268,5--268,5---- 268,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 214,3 -- -- 268,5--268,5---- 268,5

TÁMOGATÁSOK 341,5 337,5 -- 293,2---44,3--337,5 293,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 341,5 337,5 -- 293,2---44,3--337,5 293,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 341,5 337,5 -- 293,2---44,3--337,5 293,2

Központi, irányító szervi támogatás 341,5 337,5 -- 293,2---44,3--337,5 293,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 268,5 -- -- -- -- -- -- -- 341,1

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak  támogatása ( 13308 Gazdaság- 
és területfejlesztés szakigazgatása )

72 2

KIADÁSOK 1 254,9 1 000,0 -- 1 097,6--686,4--1 000,0 1 686,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 254,9 1 000,0 -- 1 097,6--686,4--1 000,0 1 686,4

 / 3 Dologi kiadások -- 120,0 -- -----85,0--120,0 35,0

Szolgáltatási kiadások -- 94,5 -- -----59,5--94,5 35,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 25,5 -- -----25,5--25,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 254,9 880,0 -- 1 097,6--771,4--880,0 1 651,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 456,0 -- -- 459,5--459,5---- 459,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 798,9 880,0 -- 638,1--311,9--880,0 1 191,9

BEVÉTELEK 5,6 -- -- 346,9--346,9---- 346,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- 346,9--346,9---- 346,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- 346,9--346,9---- 346,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 656,7 -- -- 459,5--459,5---- 459,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 656,7 -- -- 459,5--459,5---- 459,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 656,7 -- -- 459,5--459,5---- 459,5

Maradvány igénybevétele 656,7 -- -- 459,5--459,5---- 459,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 656,7 -- -- 459,5--459,5---- 459,5

TÁMOGATÁSOK 1 052,1 1 000,0 -- 880,0---120,0--1 000,0 880,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 052,1 1 000,0 -- 880,0---120,0--1 000,0 880,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 052,1 1 000,0 -- 880,0---120,0--1 000,0 880,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 052,1 1 000,0 -- 880,0---120,0--1 000,0 880,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 459,5 -- -- -- -- -- -- -- 588,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése ( 
13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )

72 3

KIADÁSOK -- -- -- ----600,0---- 600,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----600,0---- 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----600,0---- 600,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----600,0---- 600,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 600,0--600,0---- 600,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 600,0--600,0---- 600,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 600,0--600,0---- 600,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 600,0--600,0---- 600,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 600,0

KEOP derogációs projektek kamattámogatása ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )72 4

KIADÁSOK 24,1 -- -- 18,8--497,7---- 497,7 -- --

1 Működési költségvetés 24,1 -- -- 18,8--497,7---- 497,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24,1 -- -- 18,8--497,7---- 497,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 24,1 -- -- 18,8--497,7---- 497,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 521,8 -- -- 497,7--497,7---- 497,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 521,8 -- -- 497,7--497,7---- 497,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 521,8 -- -- 497,7--497,7---- 497,7

Maradvány igénybevétele 521,8 -- -- 497,7--497,7---- 497,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 521,8 -- -- 497,7--497,7---- 497,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 497,7 -- -- -- -- -- -- -- 478,9

2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

72 6

KIADÁSOK 1,1 -- -- 239,0--364,7---- 364,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,3--6,5---- 6,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,3--6,5---- 6,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3--6,5---- 6,5

2 Felhalmozási költségvetés 1,1 -- -- 238,7--358,2---- 358,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,1 -- -- 238,7--358,2---- 358,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 232,8--345,2---- 345,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,1 -- -- 5,9--13,0---- 13,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 365,8 -- -- 364,7--364,7---- 364,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 365,8 -- -- 364,7--364,7---- 364,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 365,8 -- -- 364,7--364,7---- 364,7

Maradvány igénybevétele 365,8 -- -- 364,7--364,7---- 364,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 365,8 -- -- 364,7--364,7---- 364,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 364,7 -- -- -- -- -- -- -- 125,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

72 8

KIADÁSOK 50 907,4 30 831,8 -- 3 558,3---19 613,8--30 831,8 11 218,0 -- --

1 Működési költségvetés 358,7 616,6 -- 599,9--1 278,5--616,6 1 895,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 358,7 616,6 -- 599,9--1 278,5--616,6 1 895,1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- -- -- 523,2--982,3---- 982,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 353,2 607,1 -- 74,5--301,2--607,1 908,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,5 9,5 -- 2,2---5,0--9,5 4,5

2 Felhalmozási költségvetés 50 548,7 30 215,2 -- 2 958,4---20 892,3--30 215,2 9 322,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 548,7 30 215,2 -- 2 958,4---20 892,3--30 215,2 9 322,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17 848,9 10 669,1 -- 2 536,4---6 884,0--10 669,1 3 785,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 32 699,8 19 546,1 -- 422,0---14 008,3--19 546,1 5 537,8

BEVÉTELEK -- -- -- 459,1--459,1---- 459,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 459,1--459,1---- 459,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- 459,1--459,1---- 459,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 677,7 -- -- 6 635,1--6 635,1---- 6 635,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 13 677,7 -- -- 6 635,1--6 635,1---- 6 635,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 13 677,7 -- -- 6 635,1--6 635,1---- 6 635,1

Maradvány igénybevétele 13 677,7 -- -- 6 635,1--6 635,1---- 6 635,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 677,7 -- -- 6 635,1--6 635,1---- 6 635,1

TÁMOGATÁSOK 43 864,8 30 831,8 -- 4 123,8---26 708,0--30 831,8 4 123,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 43 864,8 30 831,8 -- 4 123,8---26 708,0--30 831,8 4 123,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 43 864,8 30 831,8 -- 4 123,8---26 708,0--30 831,8 4 123,8

Központi, irányító szervi támogatás 43 864,8 30 831,8 -- 4 123,8---26 708,0--30 831,8 4 123,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 635,1 -- -- -- -- -- -- -- 7 659,7

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

72 11

KIADÁSOK 14 412,0 15 000,0 -- 10 950,9--6 767,3--15 000,0 21 767,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6 593,2--6 593,2---- 6 593,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6 588,1--6 588,1---- 6 588,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6 588,1--6 588,1---- 6 588,1

2 Felhalmozási költségvetés 14 412,0 15 000,0 -- 4 357,7--174,1--15 000,0 15 174,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 412,0 15 000,0 -- 4 357,7--174,1--15 000,0 15 174,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14 412,0 15 000,0 -- 4 357,7--174,1--15 000,0 15 174,1

BEVÉTELEK 104,1 -- -- ---------- -- -- --

2960



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 104,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

104,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17 775,2 -- -- 18 467,3--18 467,3---- 18 467,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 17 775,2 -- -- 18 467,3--18 467,3---- 18 467,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 17 775,2 -- -- 18 467,3--18 467,3---- 18 467,3

Maradvány igénybevétele 17 775,2 -- -- 18 467,3--18 467,3---- 18 467,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 775,2 -- -- 18 467,3--18 467,3---- 18 467,3

TÁMOGATÁSOK 15 000,0 15 000,0 -- 3 300,0---11 700,0--15 000,0 3 300,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 15 000,0 15 000,0 -- 3 300,0---11 700,0--15 000,0 3 300,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15 000,0 15 000,0 -- 3 300,0---11 700,0--15 000,0 3 300,0

Központi, irányító szervi támogatás 15 000,0 15 000,0 -- 3 300,0---11 700,0--15 000,0 3 300,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18 467,3 -- -- -- -- -- -- -- 10 816,4

EU Önerő Alap ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )72 13

KIADÁSOK 28 055,7 -- -- 3 885,6--15 000,0---- 15 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 842,9 -- -- 242,6--245,0---- 245,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 842,9 -- -- 242,6--245,0---- 245,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 814,2 -- -- 227,6--230,0---- 230,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 28,7 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés 27 212,8 -- -- 3 643,0--14 755,0---- 14 755,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 212,8 -- -- 3 643,0--14 755,0---- 14 755,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 24 780,4 -- -- 3 581,0--14 693,0---- 14 693,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432,4 -- -- 62,0--62,0---- 62,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 27 991,0 -- -- 15 000,0--15 000,0---- 15 000,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 27 991,0 -- -- 15 000,0--15 000,0---- 15 000,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 27 991,0 -- -- 15 000,0--15 000,0---- 15 000,0

Maradvány igénybevétele 27 991,0 -- -- 15 000,0--15 000,0---- 15 000,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 27 991,0 -- -- 15 000,0--15 000,0---- 15 000,0

TÁMOGATÁSOK 15 064,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 15 064,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15 064,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 15 064,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 000,0 -- -- -- -- -- -- -- 11 114,4

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )82

KIADÁSOK 3 817,6 4 776,4 -- 1 446,8---3 324,6--4 776,4 1 451,8 -- --

1 Működési költségvetés 3 500,1 4 776,4 -- 1 446,8---3 324,6--4 776,4 1 451,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 500,1 4 776,4 -- 1 446,8---3 324,6--4 776,4 1 451,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 500,1 -- -- 1 446,8-------- 1 451,8

Tartalékok -- 4 776,4 -- -----3 324,6--4 776,4 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 317,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 317,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 317,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 817,6 -- -- 1 446,8--1 446,8---- 1 446,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 817,6 -- -- 1 446,8--1 446,8---- 1 446,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 817,6 -- -- 1 446,8--1 446,8---- 1 446,8

Maradvány igénybevétele 3 817,6 -- -- 1 446,8--1 446,8---- 1 446,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 817,6 -- -- 1 446,8--1 446,8---- 1 446,8

TÁMOGATÁSOK 1 446,8 4 776,4 -- 5,0---4 771,4--4 776,4 5,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 446,8 4 776,4 -- 5,0---4 771,4--4 776,4 5,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 446,8 4 776,4 -- 5,0---4 771,4--4 776,4 5,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 446,8 4 776,4 -- 5,0---4 771,4--4 776,4 5,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 446,8 -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )92 1

KIADÁSOK 8 028,8 308 420,0 -- 558 852,4--147 726,0--308 420,0 456 146,0 -- --

1 Működési költségvetés 472,7 154 210,0 -- 227 143,7--97 509,1--154 210,0 251 719,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 472,7 154 210,0 -- 227 143,7--97 509,1--154 210,0 251 719,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 15 421,0 -- 181 162,8--152 509,0--15 421,0 167 930,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 472,7 138 789,0 -- 45 980,9---54 999,9--138 789,0 83 789,1

2 Felhalmozási költségvetés 7 556,1 154 210,0 -- 331 708,7--50 216,9--154 210,0 204 426,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 556,1 154 210,0 -- 331 708,7--50 216,9--154 210,0 204 426,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 177 477,9--14 300,0---- 14 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 556,1 154 210,0 -- 154 230,8--35 916,9--154 210,0 190 126,9

BEVÉTELEK -- 294 541,1 -- 146 771,7--0,2--294 541,1 294 541,3 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 147 270,5 -- 71 764,6------147 270,5 147 270,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 147 270,5 -- 71 764,6------147 270,5 147 270,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 147 270,6 -- 75 006,9------147 270,6 147 270,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 147 270,6 -- 75 006,9------147 270,6 147 270,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 749,8--1 749,8---- 1 749,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 749,8--1 749,8---- 1 749,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 749,8--1 749,8---- 1 749,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 749,8--1 749,8---- 1 749,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 749,8--1 749,8---- 1 749,8

TÁMOGATÁSOK 9 778,6 13 878,9 -- 413 271,9--145 976,0--13 878,9 159 854,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 778,6 13 878,9 -- 413 271,9--145 976,0--13 878,9 159 854,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 778,6 13 878,9 -- 413 271,9--145 976,0--13 878,9 159 854,9

Központi, irányító szervi támogatás 9 778,6 13 878,9 -- 413 271,9--145 976,0--13 878,9 159 854,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 749,8 -- -- -- -- -- -- -- 2 941,0

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )92 2

KIADÁSOK -- 32 333,4 -- 28 425,4---4 358,1--32 333,4 27 975,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 16 166,7 -- 14 601,2---6 858,1--16 166,7 9 308,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 16 166,7 -- 14 601,2---6 858,1--16 166,7 9 308,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 4 850,0 -- 10 290,7------4 850,0 4 850,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 11 316,7 -- 4 310,5---6 858,1--11 316,7 4 458,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 16 166,7 -- 13 824,2--2 500,0--16 166,7 18 666,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 16 166,7 -- 13 824,2--2 500,0--16 166,7 18 666,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 6 466,7 -- 9 882,7--5 500,0--6 466,7 11 966,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 9 700,0 -- 3 941,5---3 000,0--9 700,0 6 700,0

BEVÉTELEK -- 22 633,4 -- 999,7------22 633,4 22 633,4 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 11 316,7 -- 999,7------11 316,7 11 316,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 11 316,7 -- 999,7------11 316,7 11 316,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 11 316,7 -- --------11 316,7 11 316,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 11 316,7 -- --------11 316,7 11 316,7

TÁMOGATÁSOK -- 9 700,0 -- 36 341,9---4 358,1--9 700,0 5 341,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 9 700,0 -- 36 341,9---4 358,1--9 700,0 5 341,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 9 700,0 -- 36 341,9---4 358,1--9 700,0 5 341,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 9 700,0 -- 36 341,9---4 358,1--9 700,0 5 341,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 8 916,2

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )92 3

KIADÁSOK -- 106 000,0 -- 260 169,5--51 118,9--106 000,0 157 118,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 53 000,0 -- 78 773,6--11 658,1--53 000,0 64 658,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 53 000,0 -- 78 773,6--11 658,1--53 000,0 64 658,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 37 100,0 -- 67 472,8--11 658,1--37 100,0 48 758,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 15 900,0 -- 11 300,8------15 900,0 15 900,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 53 000,0 -- 181 395,9--39 460,8--53 000,0 92 460,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 53 000,0 -- 181 395,9--39 460,8--53 000,0 92 460,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 21 200,0 -- 143 590,6--26 118,9--21 200,0 47 318,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 31 800,0 -- 37 805,3--13 341,9--31 800,0 45 141,9

BEVÉTELEK -- 95 400,0 -- 17 380,6--40 000,0--95 400,0 135 400,0 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 47 700,0 -- 15 491,3--10 000,0--47 700,0 57 700,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 47 700,0 -- 15 491,3--10 000,0--47 700,0 57 700,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 47 700,0 -- 1 889,3--30 000,0--47 700,0 77 700,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 47 700,0 -- 1 889,3--30 000,0--47 700,0 77 700,0

TÁMOGATÁSOK -- 10 600,0 -- 268 718,9--11 118,9--10 600,0 21 718,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 10 600,0 -- 268 718,9--11 118,9--10 600,0 21 718,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 10 600,0 -- 268 718,9--11 118,9--10 600,0 21 718,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 10 600,0 -- 268 718,9--11 118,9--10 600,0 21 718,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 25 930,0

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) ( 1290 Máshová nem sorolt közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások )

92 4

KIADÁSOK -- 202 835,6 -- 246 210,3--43 663,0--202 835,6 246 498,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 101 417,8 -- 68,9---96 500,0--101 417,8 4 917,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 101 417,8 -- 68,9---96 500,0--101 417,8 4 917,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 70 992,5 -- 68,9---68 500,0--70 992,5 2 492,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 30 425,3 -- -----28 000,0--30 425,3 2 425,3

2 Felhalmozási költségvetés -- 101 417,8 -- 246 141,4--140 163,0--101 417,8 241 580,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 101 417,8 -- 246 141,4--140 163,0--101 417,8 241 580,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 10 141,8 -- 3 052,9------10 141,8 10 141,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 91 276,0 -- 243 088,5--140 163,0--91 276,0 231 439,0

BEVÉTELEK -- 148 070,0 -- 74 231,8------148 070,0 148 070,0 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 74 035,0 -- --------74 035,0 74 035,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 74 035,0 -- --------74 035,0 74 035,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 74 035,0 -- 74 231,8------74 035,0 74 035,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 74 035,0 -- 74 231,8------74 035,0 74 035,0

TÁMOGATÁSOK -- 54 765,6 -- 178 428,6--43 663,0--54 765,6 98 428,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 54 765,6 -- 178 428,6--43 663,0--54 765,6 98 428,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 54 765,6 -- 178 428,6--43 663,0--54 765,6 98 428,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 54 765,6 -- 178 428,6--43 663,0--54 765,6 98 428,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 6 450,1

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

92 5

KIADÁSOK 183,1 120 365,5 -- 259 661,2--64 793,9--120 365,5 185 159,4 -- --

1 Működési költségvetés 183,1 60 182,8 -- 45 363,3--12 814,6--60 182,8 72 997,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 183,1 60 182,8 -- 45 363,3--12 814,6--60 182,8 72 997,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 51 757,2 -- 31 777,2---9 185,4--51 757,2 42 571,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 183,1 8 425,6 -- 13 586,1--22 000,0--8 425,6 30 425,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 60 182,7 -- 214 297,9--51 979,3--60 182,7 112 161,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 60 182,7 -- 214 297,9--51 979,3--60 182,7 112 161,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 54 164,5 -- 212 318,1------54 164,5 97 435,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 6 018,2 -- 1 979,8------6 018,2 14 726,1

BEVÉTELEK -- 107 366,0 -- 31 839,0--32 000,0--107 366,0 139 366,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 381,9-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban
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teljesítés
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előirányzat

Törvényi 
módosítás
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előirányzat
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hatáskörű 
módosítás
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hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 381,9-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 53 683,0 -- 7 555,3--32 000,0--53 683,0 85 683,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 53 683,0 -- 7 555,3--32 000,0--53 683,0 85 683,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 53 683,0 -- 23 901,8------53 683,0 53 683,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 53 683,0 -- 23 901,8------53 683,0 53 683,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 816,9--2 816,9---- 2 816,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 816,9--2 816,9---- 2 816,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 816,9--2 816,9---- 2 816,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 816,9--2 816,9---- 2 816,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 816,9--2 816,9---- 2 816,9

TÁMOGATÁSOK 3 000,0 12 999,5 -- 237 976,5--29 977,0--12 999,5 42 976,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 12 999,5 -- 237 976,5--29 977,0--12 999,5 42 976,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 12 999,5 -- 237 976,5--29 977,0--12 999,5 42 976,5

Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 12 999,5 -- 237 976,5--29 977,0--12 999,5 42 976,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 816,9 -- -- -- -- -- -- -- 12 971,2

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )92 6

KIADÁSOK -- 52 866,5 -- 164 422,7--69 938,4--52 866,5 122 804,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 52 866,5 -- 129 406,3--40 438,4--52 866,5 93 304,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 52 866,5 -- 129 406,3--40 438,4--52 866,5 93 304,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 39 649,9 -- 103 439,2--20 063,6--39 649,9 59 713,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 13 216,6 -- 25 967,1--20 374,8--13 216,6 33 591,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 35 016,4--29 500,0---- 29 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 35 016,4--29 500,0---- 29 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29 345,3--23 500,0---- 23 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 5 671,1--6 000,0---- 6 000,0

BEVÉTELEK -- 44 936,5 -- 21 309,9--25 000,0--44 936,5 69 936,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 44 936,5 -- 21 309,9--8 000,0--44 936,5 52 936,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 44 936,5 -- 21 309,9--8 000,0--44 936,5 52 936,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- ----17 000,0---- 17 000,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- ----17 000,0---- 17 000,0

TÁMOGATÁSOK -- 7 930,0 -- 167 868,4--44 938,4--7 930,0 52 868,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 7 930,0 -- 167 868,4--44 938,4--7 930,0 52 868,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 7 930,0 -- 167 868,4--44 938,4--7 930,0 52 868,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 7 930,0 -- 167 868,4--44 938,4--7 930,0 52 868,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 24 755,6

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) ( 01112 Kormányzat )92 7

KIADÁSOK -- 45 275,0 -- 68 945,8--18 753,3--45 275,0 64 028,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 45 275,0 -- 65 383,1--14 605,4--45 275,0 59 880,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XIX.  fejezet
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Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 45 275,0 -- 65 383,1--14 605,4--45 275,0 59 880,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 39 842,0 -- 59 998,7--12 114,9--39 842,0 51 956,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 5 433,0 -- 5 384,4--2 490,5--5 433,0 7 923,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 562,7--4 147,9---- 4 147,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 562,7--4 147,9---- 4 147,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 562,7--4 100,0---- 4 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----47,9---- 47,9

BEVÉTELEK -- 20 740,0 -- 26 230,5--5 490,5--20 740,0 26 230,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 20 740,0 -- 26 227,2--5 487,2--20 740,0 26 227,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 20 740,0 -- 26 227,2--5 487,2--20 740,0 26 227,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

TÁMOGATÁSOK -- 24 535,0 -- 47 797,8--13 262,8--24 535,0 37 797,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 24 535,0 -- 47 797,8--13 262,8--24 535,0 37 797,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 24 535,0 -- 47 797,8--13 262,8--24 535,0 37 797,8

Központi, irányító szervi támogatás -- 24 535,0 -- 47 797,8--13 262,8--24 535,0 37 797,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5 082,5

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )92 8

KIADÁSOK -- 3 431,2 -- 34 001,0--5 500,0--3 431,2 8 931,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 431,2 -- 34 000,7--5 499,0--3 431,2 8 930,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 431,2 -- 34 000,7--5 499,0--3 431,2 8 930,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29 959,7--4 499,0---- 4 499,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3 431,2 -- 4 041,0--1 000,0--3 431,2 4 431,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,3--1,0---- 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,3--1,0---- 1,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3--1,0---- 1,0

BEVÉTELEK -- 2 916,5 -- 1 275,0------2 916,5 2 916,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 2 916,5 -- 1 275,0------2 916,5 2 916,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 2 916,5 -- 1 275,0------2 916,5 2 916,5

TÁMOGATÁSOK -- 514,7 -- 34 014,7--5 500,0--514,7 6 014,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 514,7 -- 34 014,7--5 500,0--514,7 6 014,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 514,7 -- 34 014,7--5 500,0--514,7 6 014,7

Központi, irányító szervi támogatás -- 514,7 -- 34 014,7--5 500,0--514,7 6 014,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 288,7

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány ( X 1231 )102 1

KIADÁSOK 11,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 11,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 11,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány ( X 1231 )102 2

KIADÁSOK 13,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 13,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG VC Interregionális Együttm űködési Program 2014. évi maradvány ( X 1231 )102 3

KIADÁSOK 1,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERACT III Interregionális Együttm űködési Program 2014. évi maradvány ( X 1231 )102 4

KIADÁSOK 12,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 12,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,8 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 12,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 12,8 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

    SKHU ETE program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 1

KIADÁSOK -- 3 717,4 -- 405,2---1 285,9--3 717,4 2 431,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 598,5 -- 405,2--832,9--1 598,5 2 431,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 598,5 -- 405,2--832,9--1 598,5 2 431,5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- -- -- 169,3--169,3---- 169,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 799,3 -- 22,8---776,4--799,3 22,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 799,2 -- 213,1--1 440,0--799,2 2 239,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 118,9 -- -----2 118,8--2 118,9 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 118,9 -- -----2 118,8--2 118,9 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 059,5 -- -----1 059,4--1 059,5 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 059,4 -- -----1 059,4--1 059,4 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 717,4 -- 2 431,5---1 285,9--3 717,4 2 431,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 717,4 -- 2 431,5---1 285,9--3 717,4 2 431,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 717,4 -- 2 431,5---1 285,9--3 717,4 2 431,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 717,4 -- 2 431,5---1 285,9--3 717,4 2 431,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2 026,3

    ROHU ETE program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 2

KIADÁSOK -- 4 114,1 -- -----2 659,6--4 114,1 1 454,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 522,3 -- -----67,8--1 522,3 1 454,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 522,3 -- -----67,8--1 522,3 1 454,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 761,1 -- -----761,1--761,1 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 761,2 -- ----693,3--761,2 1 454,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 591,8 -- -----2 591,8--2 591,8 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 591,8 -- -----2 591,8--2 591,8 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 295,9 -- --------1 295,9 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 295,9 -- --------1 295,9 --

TÁMOGATÁSOK -- 4 114,1 -- 1 454,5---2 659,6--4 114,1 1 454,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 114,1 -- 1 454,5---2 659,6--4 114,1 1 454,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 114,1 -- 1 454,5---2 659,6--4 114,1 1 454,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 4 114,1 -- 1 454,5---2 659,6--4 114,1 1 454,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 454,5

    HU-SER IPA program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 3

KIADÁSOK -- 5 683,6 -- 311,8---136,9--5 683,6 5 546,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 353,2 -- 311,8--510,8--3 353,2 3 864,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 353,2 -- 311,8--510,8--3 353,2 3 864,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- -- -- 132,4--132,4---- 132,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 676,6 -- 13,8---714,0--1 676,6 962,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 676,6 -- 165,6--1 092,4--1 676,6 2 769,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 330,4 -- -----647,7--2 330,4 1 682,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 330,4 -- -----647,7--2 330,4 1 682,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 165,2 -- -----323,9--1 165,2 841,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 165,2 -- -----323,8--1 165,2 841,4

BEVÉTELEK -- 3 580,2 -- --------3 580,2 3 580,2 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 1 897,5 -- --------1 897,5 1 897,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 1 897,5 -- --------1 897,5 1 897,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 1 682,7 -- --------1 682,7 1 682,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 1 682,7 -- --------1 682,7 1 682,7

TÁMOGATÁSOK -- 2 103,4 -- 1 966,5---136,9--2 103,4 1 966,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 103,4 -- 1 966,5---136,9--2 103,4 1 966,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 103,4 -- 1 966,5---136,9--2 103,4 1 966,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 103,4 -- 1 966,5---136,9--2 103,4 1 966,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 654,7

    HU-CRO ETE program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 4

KIADÁSOK -- 2 031,4 -- 493,6--297,8--2 031,4 2 329,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 442,3 -- 493,6--623,5--1 442,3 2 065,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 442,3 -- 493,6--623,5--1 442,3 2 065,8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- -- -- 62,2--62,3---- 62,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 721,1 -- 28,9---353,6--721,1 367,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 721,2 -- 402,5--914,8--721,2 1 636,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 589,1 -- -----325,7--589,1 263,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 589,1 -- -----325,7--589,1 263,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 294,5 -- -----162,8--294,5 131,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 294,6 -- -----162,9--294,6 131,7

BEVÉTELEK -- 940,7 -- --------940,7 940,7 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 677,3 -- --------677,3 677,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 677,3 -- --------677,3 677,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 263,4 -- --------263,4 263,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 263,4 -- --------263,4 263,4

TÁMOGATÁSOK -- 1 090,7 -- 1 388,5--297,8--1 090,7 1 388,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 090,7 -- 1 388,5--297,8--1 090,7 1 388,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 090,7 -- 1 388,5--297,8--1 090,7 1 388,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 090,7 -- 1 388,5--297,8--1 090,7 1 388,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás
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módosított 
előirányzat
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hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 894,9

    AU-HU ETE program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 5

KIADÁSOK -- 507,6 -- -----265,1--507,6 242,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 487,2 -- -----244,7--487,2 242,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 487,2 -- -----244,7--487,2 242,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 243,6 -- -----243,6--243,6 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 243,6 -- -----1,1--243,6 242,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 20,4 -- -----20,4--20,4 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 20,4 -- -----20,4--20,4 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 10,2 -- -----10,2--10,2 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 10,2 -- -----10,2--10,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 507,6 -- 242,5---265,1--507,6 242,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 507,6 -- 242,5---265,1--507,6 242,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 507,6 -- 242,5---265,1--507,6 242,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 507,6 -- 242,5---265,1--507,6 242,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 242,5

    SI-HU ETE program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 6

KIADÁSOK -- 181,7 -- -----165,2--181,7 16,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 178,1 -- -----161,6--178,1 16,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 178,1 -- -----161,6--178,1 16,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 89,0 -- -----89,0--89,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 89,1 -- -----72,6--89,1 16,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 3,6 -- -----3,6--3,6 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3,6 -- -----3,6--3,6 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1,8 -- -----1,8--1,8 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1,8 -- -----1,8--1,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 181,7 -- 16,5---165,2--181,7 16,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 181,7 -- 16,5---165,2--181,7 16,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 181,7 -- 16,5---165,2--181,7 16,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 181,7 -- 16,5---165,2--181,7 16,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 16,5

    ENI programok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )102 6 7

KIADÁSOK -- 8,0 -- -----8,0--8,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 7,6 -- -----7,6--7,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 7,6 -- -----7,6--7,6 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 3,8 -- -----3,8--3,8 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3,8 -- -----3,8--3,8 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 0,4 -- -----0,4--0,4 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 0,4 -- -----0,4--0,4 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 0,2 -- -----0,2--0,2 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 0,2 -- -----0,2--0,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 8,0 -- -----8,0--8,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 8,0 -- -----8,0--8,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 8,0 -- -----8,0--8,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 8,0 -- -----8,0--8,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vidékfejlesztési és halászati programok ( X 1231 )112

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )112 2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása ( 10141 Mezőgazdasági termelés 
általános fejlesztése )

112 2 1

KIADÁSOK 137 512,1 -- -- ----3 336,6---- 3 336,6 -- --

1 Működési költségvetés 56 602,9 -- -- ----850,0---- 850,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56 602,9 -- -- ----850,0---- 850,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,2 -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 600,7 -- -- ----750,0---- 750,0

2 Felhalmozási költségvetés 80 909,2 -- -- ----2 486,6---- 2 486,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80 909,2 -- -- ----2 486,6---- 2 486,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 102,6 -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 80 806,6 -- -- ----2 386,6---- 2 386,6

BEVÉTELEK 51 672,4 -- -- 1 272,5--2 627,3---- 2 627,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- ----100,0---- 100,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ----100,0---- 100,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 0,4 -- -- ----100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,4 -- -- ----100,0---- 100,0

4 Működési bevételek -- -- -- 63,9--63,9---- 63,9

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 63,9--63,9---- 63,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 12 614,0 -- -- 444,2--915,5---- 915,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 12 614,0 -- -- 444,2--915,5---- 915,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39 058,0 -- -- 764,4--1 447,9---- 1 447,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39 058,0 -- -- 764,4--1 447,9---- 1 447,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 579,4 -- -- 709,3--709,3---- 709,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 579,4 -- -- 709,3--709,3---- 709,3

2971



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 579,4 -- -- 709,3--709,3---- 709,3

Maradvány igénybevétele 2 579,4 -- -- 709,3--709,3---- 709,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 579,4 -- -- 709,3--709,3---- 709,3

TÁMOGATÁSOK 83 969,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 83 969,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 83 969,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 83 969,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 709,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 981,8

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )112 2 2

KIADÁSOK 58 277,8 -- -- ----2 444,9---- 2 444,9 -- --

1 Működési költségvetés 48 359,4 -- -- ----1 844,9---- 1 844,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48 359,4 -- -- ----1 844,9---- 1 844,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 435,0 -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 46 924,4 -- -- ----1 744,9---- 1 744,9

2 Felhalmozási költségvetés 9 918,4 -- -- ----600,0---- 600,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 918,4 -- -- ----600,0---- 600,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 272,3 -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 646,1 -- -- ----500,0---- 500,0

BEVÉTELEK 39 056,1 -- -- 493,2--1 618,1---- 1 618,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3,8 -- -- 11,3--106,6---- 106,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,8 -- -- 11,3--106,6---- 106,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- ----100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ----100,0---- 100,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 37 099,4 -- -- 462,8--911,3---- 911,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 37 099,4 -- -- 462,8--911,3---- 911,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 952,9 -- -- 19,1--500,2---- 500,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 952,9 -- -- 19,1--500,2---- 500,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 472,0 -- -- 826,8--826,8---- 826,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 11 472,0 -- -- 826,8--826,8---- 826,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 11 472,0 -- -- 826,8--826,8---- 826,8

Maradvány igénybevétele 11 472,0 -- -- 826,8--826,8---- 826,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 472,0 -- -- 826,8--826,8---- 826,8

TÁMOGATÁSOK 19 404,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 19 404,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 19 404,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 19 404,2 -- -- ---------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 10 827,7 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XIX.  fejezet
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módosított 
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2016. évi 
teljesítés

9 Finanszírozási kiadások 10 827,7 -- -- ---------- --

 / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 10 827,7 -- -- ---------- --

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 827,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 826,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 320,0

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése ( 10141 Mezőgazdasági 
termelés általános fejlesztése )

112 2 3

KIADÁSOK 59 750,0 -- -- ----761,7---- 761,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----201,5---- 201,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----201,5---- 201,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----101,5---- 101,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----100,0---- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés 59 750,0 -- -- ----560,2---- 560,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 750,0 -- -- ----560,2---- 560,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15 524,2 -- -- ----200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 44 225,8 -- -- ----360,2---- 360,2

BEVÉTELEK 21 751,8 -- -- 135,6--758,4---- 758,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- ----100,0---- 100,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ----100,0---- 100,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1 752,6 -- -- 50,8--230,6---- 230,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 752,6 -- -- 50,8--230,6---- 230,6

4 Működési bevételek -- -- -- 23,0--23,0---- 23,0

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 23,0--23,0---- 23,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- ----100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- ----100,0---- 100,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 999,2 -- -- 61,8--304,8---- 304,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 999,2 -- -- 61,8--304,8---- 304,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 834,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9 834,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 9 834,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Maradvány igénybevétele 9 834,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 834,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

TÁMOGATÁSOK 28 165,9 -- -- 1,5--1,5---- 1,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 28 165,9 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 28 165,9 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Központi, irányító szervi támogatás 28 165,9 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,8 -- -- -- -- -- -- -- 138,9

IV. tengely: Leader programok ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )112 2 4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat
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hatáskörű 
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Intézményi 
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 26 184,9 -- -- ----751,5---- 751,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 884,6 -- -- ----100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 884,6 -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----50,0---- 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 884,6 -- -- ----50,0---- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés 23 300,3 -- -- ----651,5---- 651,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 300,3 -- -- ----651,5---- 651,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 570,8 -- -- ----50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 729,5 -- -- ----601,5---- 601,5

BEVÉTELEK 15 271,3 -- -- 36,1--313,9---- 313,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- ----50,0---- 50,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ----50,0---- 50,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 9,3 -- -- 2,6--50,2---- 50,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9,3 -- -- 2,6--50,2---- 50,2

4 Működési bevételek -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 370,2 -- -- 0,8--50,4---- 50,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 370,2 -- -- 0,8--50,4---- 50,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 891,8 -- -- 30,8--161,4---- 161,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 891,8 -- -- 30,8--161,4---- 161,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 469,0 -- -- 437,6--437,6---- 437,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 469,0 -- -- 437,6--437,6---- 437,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 469,0 -- -- 437,6--437,6---- 437,6

Maradvány igénybevétele 469,0 -- -- 437,6--437,6---- 437,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 469,0 -- -- 437,6--437,6---- 437,6

TÁMOGATÁSOK 10 882,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 882,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 882,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 10 882,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 437,6 -- -- -- -- -- -- -- 473,7

Technikai segítségnyújtás ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )112 2 5

KIADÁSOK 6 699,2 -- -- ----575,8---- 575,8 -- --

1 Működési költségvetés 6 699,2 -- -- ----575,8---- 575,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 699,2 -- -- ----575,8---- 575,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 989,7 -- -- ----575,8---- 575,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 709,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 959,0 -- -- ---------- -- -- --
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2016. évi 
teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 959,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 959,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 304,1 -- -- 575,8--575,8---- 575,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 304,1 -- -- 575,8--575,8---- 575,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 304,1 -- -- 575,8--575,8---- 575,8

Maradvány igénybevétele 1 304,1 -- -- 575,8--575,8---- 575,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 304,1 -- -- 575,8--575,8---- 575,8

TÁMOGATÁSOK 3 011,9 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 011,9 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 011,9 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 011,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 575,8 -- -- -- -- -- -- -- 575,8

Halászati Operatív Program ( 10301 Halászat )112 3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) ( 
10301 Halászat )

112 3 1

KIADÁSOK 1 880,1 402,1 -- 1 021,6--737,3--402,1 1 139,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----20,7---- 20,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----20,7---- 20,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----20,7---- 20,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 880,1 402,1 -- 1 021,6--716,6--402,1 1 118,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 880,1 402,1 -- 1 021,6--716,6--402,1 1 118,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 880,1 402,1 -- 1 021,6--716,6--402,1 1 118,7

BEVÉTELEK 1 486,1 264,6 -- 542,3--390,7--264,6 655,3 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,4 -- -- 3,4--22,1---- 22,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,4 -- -- 3,4--22,1---- 22,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 479,7 264,6 -- 538,9--368,6--264,6 633,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 479,7 264,6 -- 538,9--368,6--264,6 633,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 759,2 -- -- 465,2--465,2---- 465,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 759,2 -- -- 465,2--465,2---- 465,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 759,2 -- -- 465,2--465,2---- 465,2

Maradvány igénybevétele 759,2 -- -- 465,2--465,2---- 465,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 759,2 -- -- 465,2--465,2---- 465,2

TÁMOGATÁSOK 100,0 137,5 -- 18,9---118,6--137,5 18,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 137,5 -- 18,9---118,6--137,5 18,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 137,5 -- 18,9---118,6--137,5 18,9

Központi, irányító szervi támogatás 100,0 137,5 -- 18,9---118,6--137,5 18,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 465,2 -- -- -- -- -- -- -- 4,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) ( 10301 Halászat )112 3 2

KIADÁSOK 26,4 394,8 -- 845,8--780,5--394,8 1 175,3 -- --

1 Működési költségvetés 26,4 394,8 -- 68,7--2,6--394,8 397,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,4 394,8 -- 68,7--2,6--394,8 397,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 26,4 394,8 -- 68,7--2,6--394,8 397,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 777,1--777,9---- 777,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 777,1--777,9---- 777,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 758,7--759,0---- 759,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 18,4--18,9---- 18,9

BEVÉTELEK 24,2 329,9 -- 66,5------329,9 329,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24,2 329,9 -- 66,5------329,9 329,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24,2 329,9 -- 66,5------329,9 329,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 782,7 -- -- 780,5--780,5---- 780,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 782,7 -- -- 780,5--780,5---- 780,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 782,7 -- -- 780,5--780,5---- 780,5

Maradvány igénybevétele 782,7 -- -- 780,5--780,5---- 780,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 782,7 -- -- 780,5--780,5---- 780,5

TÁMOGATÁSOK -- 64,9 -- 64,9------64,9 64,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 64,9 -- 64,9------64,9 64,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 64,9 -- 64,9------64,9 64,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 64,9 -- 64,9------64,9 64,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 780,5 -- -- -- -- -- -- -- 66,1

Technikai segítségnyújtás (V. tengely) ( 10301 Halászat )112 3 3

KIADÁSOK 176,9 37,1 -- 82,5--77,0--37,1 114,1 -- --

1 Működési költségvetés 176,9 37,1 -- 82,5--77,0--37,1 114,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 176,9 37,1 -- 82,5--77,0--37,1 114,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 140,5 -- -- 70,6--76,2---- 76,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36,4 37,1 -- 11,9--0,8--37,1 37,9

BEVÉTELEK 141,5 31,0 -- 61,8--30,8--31,0 61,8 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 141,5 31,0 -- 61,8--30,8--31,0 61,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 141,5 31,0 -- 61,8--30,8--31,0 61,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,1 -- -- 41,2--41,2---- 41,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 39,1 -- -- 41,2--41,2---- 41,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 39,1 -- -- 41,2--41,2---- 41,2

Maradvány igénybevétele 39,1 -- -- 41,2--41,2---- 41,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39,1 -- -- 41,2--41,2---- 41,2

TÁMOGATÁSOK 37,5 6,1 -- 11,1--5,0--6,1 11,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 37,5 6,1 -- 11,1--5,0--6,1 11,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 37,5 6,1 -- 11,1--5,0--6,1 11,1

Központi, irányító szervi támogatás 37,5 6,1 -- 11,1--5,0--6,1 11,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 41,2 -- -- -- -- -- -- -- 31,6

Vidékfejlesztési Program ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

122 1

KIADÁSOK -- 108 903,3 -- 34 320,9--6 667,8--108 903,3 115 571,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 108 903,3 -- 31 224,0---33 332,2--108 903,3 75 571,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----444,3---- 444,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ----444,3---- 444,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 108 903,3 -- 31 224,0---33 776,5--108 903,3 75 126,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 277,3--6 000,0---- 6 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 108 903,3 -- 30 946,7---39 776,5--108 903,3 69 126,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 096,9--40 000,0---- 40 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 096,9--40 000,0---- 40 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 133,2--6 000,0---- 6 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 963,7--34 000,0---- 34 000,0

BEVÉTELEK -- 92 567,8 -- 22 221,7--9 000,0--92 567,8 101 567,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,3--1 000,0---- 1 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,3--1 000,0---- 1 000,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 12,5--1 000,0---- 1 000,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 12,5--1 000,0---- 1 000,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 92 567,8 -- 20 495,9------92 567,8 92 567,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 92 567,8 -- 20 495,9------92 567,8 92 567,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1 713,0--7 000,0---- 7 000,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1 713,0--7 000,0---- 7 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 667,9 -- -- 2 667,9--2 667,9---- 2 667,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 667,9 -- -- 2 667,9--2 667,9---- 2 667,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 667,9 -- -- 2 667,9--2 667,9---- 2 667,9

Maradvány igénybevétele 2 667,9 -- -- 2 667,9--2 667,9---- 2 667,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 667,9 -- -- 2 667,9--2 667,9---- 2 667,9

TÁMOGATÁSOK -- 16 335,5 -- 11 335,4---5 000,1--16 335,5 11 335,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 16 335,5 -- 11 335,4---5 000,1--16 335,5 11 335,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 16 335,5 -- 11 335,4---5 000,1--16 335,5 11 335,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 16 335,5 -- 11 335,4---5 000,1--16 335,5 11 335,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 667,9 -- -- -- -- -- -- -- 1 904,1

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( 10301 Halászat )122 2

KIADÁSOK -- 1 622,4 -- -----405,6--1 622,4 1 216,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési költségvetés -- 1 622,4 -- -----405,6--1 622,4 1 216,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 622,4 -- -----405,6--1 622,4 1 216,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 622,4 -- -----405,6--1 622,4 1 216,8

BEVÉTELEK -- 1 216,8 -- --------1 216,8 1 216,8 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 1 216,8 -- --------1 216,8 1 216,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 1 216,8 -- --------1 216,8 1 216,8

TÁMOGATÁSOK -- 405,6 -- -----405,6--405,6 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 405,6 -- -----405,6--405,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 405,6 -- -----405,6--405,6 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 405,6 -- -----405,6--405,6 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása ( 10301 Halászat )122 3

KIADÁSOK -- 1 125,0 -- 508,0---112,5--1 125,0 1 012,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 125,0 -- 508,0---112,5--1 125,0 1 012,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 125,0 -- 508,0---112,5--1 125,0 1 012,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 508,0--1 012,5---- 1 012,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 125,0 -- -----1 125,0--1 125,0 --

BEVÉTELEK -- -- -- 1 012,5--1 012,5---- 1 012,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 012,5--1 012,5---- 1 012,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 012,5--1 012,5---- 1 012,5

TÁMOGATÁSOK -- 1 125,0 -- -----1 125,0--1 125,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 125,0 -- -----1 125,0--1 125,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 125,0 -- -----1 125,0--1 125,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 125,0 -- -----1 125,0--1 125,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 504,5

Uniós Programok ÁFA fedezete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

132

KIADÁSOK 755,8 100,0 -- 2 257,0--2 257,0--100,0 2 357,0 -- --

1 Működési költségvetés 755,8 100,0 -- 2 012,6--2 012,6--100,0 2 112,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 755,8 100,0 -- 2 012,6--2 012,6--100,0 2 112,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 755,8 -- -- 2 012,6--2 012,6---- 2 012,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 100,0 -- --------100,0 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 244,4--244,4---- 244,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 244,4--244,4---- 244,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 244,4--244,4---- 244,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 302,8 -- -- 2 257,0--2 257,0---- 2 257,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 302,8 -- -- 2 257,0--2 257,0---- 2 257,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 302,8 -- -- 2 257,0--2 257,0---- 2 257,0

Maradvány igénybevétele 2 302,8 -- -- 2 257,0--2 257,0---- 2 257,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 302,8 -- -- 2 257,0--2 257,0---- 2 257,0

TÁMOGATÁSOK 710,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 710,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 710,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 710,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 257,0 -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások ( X 1231 )142

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uniós programok árfolyam-különbözete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

142 1

KIADÁSOK 1 666,1 100,0 -- 442,1--441,5--100,0 541,5 -- --

1 Működési költségvetés 1 666,1 100,0 -- 442,1--441,5--100,0 541,5

 / 3 Dologi kiadások 1 666,1 -- -- 0,6--100,0---- 100,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 666,1 -- -- 0,6--100,0---- 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 100,0 -- 441,5--341,5--100,0 441,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

BEVÉTELEK 2 007,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 964,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 964,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 43,2 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 43,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 441,5--441,5---- 441,5

TÁMOGATÁSOK 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 441,5 -- -- -- -- -- -- -- 99,4

Egyéb EU által nem térített kiadások ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

142 2

KIADÁSOK 92,7 -- -- 952,7--964,3---- 964,3 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési költségvetés 92,7 -- -- 952,7--964,3---- 964,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 92,7 -- -- 952,7--964,3---- 964,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92,7 -- -- 46,9--58,5---- 58,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 905,8--905,8---- 905,8

BEVÉTELEK 36,7 -- -- 11,6--11,6---- 11,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29,5 -- -- 11,6--11,6---- 11,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

29,5 -- -- 11,6--11,6---- 11,6

4 Működési bevételek 7,2 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 7,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,0 -- -- 952,7--952,7---- 952,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 952,7--952,7---- 952,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 952,7--952,7---- 952,7

Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 952,7--952,7---- 952,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,0 -- -- 952,7--952,7---- 952,7

TÁMOGATÁSOK 1 005,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 005,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 005,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 005,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 952,7 -- -- -- -- -- -- -- 11,6

SAPARD intézkedések ( 10131  Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )152

KIADÁSOK 37,9 -- -- 23,4--23,4---- 23,4 -- --

1 Működési költségvetés 37,9 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

 / 3 Dologi kiadások 6,6 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 31,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 31,3 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 14,0 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek 1,7 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,7 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 12,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 12,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 47,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 47,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 47,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Maradvány igénybevétele 47,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 47,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23,4 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )162

KIADÁSOK -- 526,3 -- -------526,3526,3 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

Tartalékok -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

TÁMOGATÁSOK -- 526,3 -- -------526,3526,3 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 526,3 -- -------526,3526,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alapok alapja pénzügyi eszközök ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )172

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )172 1

KIADÁSOK -- -- -- 7 361,7--144 493,1---- 144 493,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7 361,7--144 493,1---- 144 493,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7 361,7--144 493,1---- 144 493,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 7 361,7--144 493,1---- 144 493,1

BEVÉTELEK -- -- -- 144 493,1--144 493,1---- 144 493,1 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 144 481,9--144 481,9---- 144 481,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 144 481,9--144 481,9---- 144 481,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 11,2--11,2---- 11,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 11,2--11,2---- 11,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 137 131,4

Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )172 2

KIADÁSOK -- -- -- ----4 121,7---- 4 121,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----4 121,7---- 4 121,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----4 121,7---- 4 121,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- ----4 121,7---- 4 121,7

BEVÉTELEK -- -- -- 4 121,7--4 121,7---- 4 121,7 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 4 121,7--4 121,7---- 4 121,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 4 121,7--4 121,7---- 4 121,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4 121,7
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/01/02 A humánerőforrás-fejlesztés regionális 
dimenziójának erősítése (247678)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/02/01 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mezőgazdaságban (249167)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/02/03 Vidéki térségek fejlesztése (249189) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/03/01 Beruházás-ösztönzés (251056) Új elem

Indoklás: 2016. évi bevétel beemelése

02/01/03/02 Kis- és középvállalkozások fejlesztése (251067) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/03/03 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 
(249878)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/03/04 Kutatás-fejlesztés, innováció (248334) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/04/01 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (251089) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/04/02 Környezetvédelem-Energetika (266312) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/04/04 KIOP Technikai segítségnyújtás (251090) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/05/01 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a 
munkaerőpiacra történő belépés segítésére 
(278812)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/01/05/05 Egész életen át tartó tanulás és 
alkalmazkodóképesség támogatása (278823)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/02/02/01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 
(246945)

Új elem

Indoklás: 2016. évi bevétel beemelése
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/03/01/01 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal 
rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 
(240267)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/02 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti 
vonalszakasz felújítása I. ütem 
2000/HU/16/P/PT/001 (240278)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/04 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 
56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 (246390)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/06 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 
2000/HU/16/P/PT/003 (240289)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/07 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti 
vonalszakasz felújítása II. ütem 
2001/HU/16/P/PT/007 (246412)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/09 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem 
II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 (261356)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/01/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 
2004/HU/16/C/PT/002 (261367)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/02/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és 
kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 (263678)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/03/02/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és 
tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 (263745)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/23/00 Nyugat-dunántúli Operatív Program (272045) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/24/00 Közép-dunántúli Operatív Program (272056) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/25/00 Dél-dunántúli Operatív Program (272067) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

2983



Szerkezeti változás a 2016. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/04/26/00 Dél-alföldi Operatív Program (272078) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/27/00 Észak-alföldi Operatív Program (272089) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/28/00 Észak-magyarországi Operatív Program (272090) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/04/29/00 Közép-magyarországi Operatív Program (272101) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/05/01/08 ETE CES (280745) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/05/01/09 INTERREG IVC (280756) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/06/04/00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló 
projektek (264790)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/06/05/00 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 
(284989)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/06/07/00 Schengen Alap technikai segítségnyújtás (257989) Új elem

Indoklás: Schengen Alap, Átmeneti támogatás és EU komm 2 programszámlán keletkezet 
kamat beemelése

02/07/03/00 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok 
európai uniós támogatásához kapcsolódó 
projektek előkészítése (360384)

Új elem

Indoklás: 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

02/07/04/00 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 
(277890)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/07/06/00 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex 
programok előkészítése (260389)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/07/13/00 EU Önerő Alap (335795) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/11/02/01 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása (272689)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/11/02/02 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 
(272690)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/11/02/03 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki 
területeken és a diverzifikáció ösztönzése (272701)

Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/11/02/04 IV. tengely: Leader programok (277578) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/11/02/05 Technikai segítségnyújtás (272712) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/14/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások (348073) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/15/00/00 SAPARD intézkedések (248823) Új elem

Indoklás: 2015. évi maradvány beemelése

02/17/01/00 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök (358662) Új elem

Indoklás: 91/2016. (IV.29.) Korm. rendelet

02/17/02/00 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 
(358673)

Új elem

Indoklás: 91/2016. (IV.29.) Korm. rendelet
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