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A XX. EMBERI ER ŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FEJEZET 2016. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 
 
Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, 
önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet költségvetését. 
 
Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és 
hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a Kormány 
családpolitikáért, egészségbiztosításért, egészségügyért, egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért, gyermekek és az ifjúság védelméért, gyermek- és ifjúságpolitikáért, 
kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, kormányzati 
tudománypolitikáért, kultúráért, oktatásért, nemzetiségpolitikáért, sportpolitikáért, szociál- és 
nyugdíjpolitikáért, társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, társadalmi felzárkózásért 
felelős tagja. 
 
Az egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 
megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 
elrendelte, hogy a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: CSBO) 
részt vesz a miniszter családpolitikáért való felelőssége körében meghatározott feladatainak 
ellátásában. 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a miniszter egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében meghatározott feladatkörét 
kiegészítette a keresztény vallásuk miatt üldözöttek megsegítése érdekében végzett kutatási 
elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokkal. 
 
Az EMMI hatályos szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) 
EMMI utasítás állapította meg. 
 
2016. évben végrehajtott SZMSZ módosítások: 

− 6/2016. (II. 10.) EMMI utasítás 
− 16/2016. (V. 2.) EMMI utasítás 
− 41/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás 
− 47/2016. (X. 14.) EMMI utasítás 

 
Az EMMI alapadatai: 

− megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
− rövidítése: EMMI 
− székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
− PIR törzsszáma: 309271 
− elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
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AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2016. ÉVBEN  

Család- és ifjúságügyért felelős szakmai ágazat 
Az ágazat családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött 
meghatározó szerepét, segítette a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, a családok 
gyermekvállalási terveinek megvalósítását és összességében a népesedési folyamatok kedvező 
irányba való elmozdítását, koordinálta a családok kormányzati és társadalmi eszközzel történő 
erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítését. 
Az ágazati intézkedésekben kiemelt elemként jelent meg a fiatalok támogatása, valamint az 
idős emberek társadalmi megbecsülésének elősegítése is. Az ágazat támogatta a fiatalokat az 
ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a 
családalapítás és a közösséghez való tartozás, valamint a tehetséggondozás területén, és 
elősegítette  az idős emberek időskori aktivitásának megőrzését, illetve a nemzedékek közötti 
együttműködést. Az ágazat kiemelt figyelmet fordított az Erzsébet program keretében 
megvalósult gyermek- és ifjúsági táboroztatásra, továbbá prioritásként kezelte a segítségre 
szorulók esélyteremtésének elősegítését, az önkéntes tevékenység támogatását és 
népszerűsítését, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak való 
segítségnyújtást, a hozzá kapcsolódó szemléletformáló tevékenységgel együtt. 
 

Egészségügyért felelős szakmai ágazat 
Az egészségügyi ágazat tevékenysége arra irányult, hogy a lakosság egészségi állapotának 
fejlesztését, megőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, gyógyítását, a betegek 
rehabilitációját egyenlő hozzáféréssel biztosítsa. A korszerű ellátásszervezés, a 
humánerőforrás fejlesztés, a technológiai és informatikai változások ágazati alkalmazása új 
kihívások elé állították a hazai egészségügyi rendszert, amelyre az ágazat integrált 
szolgáltatási és hatósági struktúra kialakításával és működtetésével adott választ. A komplex 
szolgáltatásnyújtás és az innovatív megoldások alkalmazásának megteremtése mellett a 
szervezeti rendszer stabilitásának és kiszámíthatóságának a megőrzése, fejlesztése volt az 
elsődleges cél. 
 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat 
A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez 
szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, 
oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos 
műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak 
népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal 
való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi 
szervezeteket is. 
Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működését, 
továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi 
és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását. 
A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő 
programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai 
rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését 
támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési 
Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
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Kultúráért felel ős szakmai ágazat 
A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott 
kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt, a 
közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, 
fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, 
beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévők módosításából adódó feladatokat is. 
Az ágazat céljainak megvalósítása érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a 
„kulturális alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a 
kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi tervezés. 
 

Oktatási ágazat 

Köznevelési szakmai ágazat  

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés mindenkinek elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az 
oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt 
az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, 
építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.  
 

Felsőoktatási szakmai ágazat 

A felsőoktatási szféra ellátta a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá háruló 
általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, 
továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl szolgálta a 
tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a 
tudomány fejlesztését. 

 

Sportért felelős szakmai ágazat 
Az ágazat elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését. Támogatta a versenysportot, biztosította az utánpótlás-nevelést, az iskolai és 
diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a szabadidősportot és a fogyatékosok sportját, a 
gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok sportját. Korlátozta a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a 
doppingtilalom betartását. Elősegítette az állami és a nem állami tulajdonban lévő 
sportlétesítmények rendeltetésszerű hasznosítását, építését, korszerűsítését, 
akadálymentesítését, illetve fejlesztését. 
Támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak 
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein. Támogatta továbbá a sportszakember-
képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet. Működtette a sportegészségügy 
állami intézményeit és országos hálózatát, biztosította a sportorvosi tevékenységet és a 
testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést. 
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Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat  
A szociális szakterület ellátta a szociális és gyámügyi igazgatási feladatok, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének ellenőrzését. Küldetése volt a 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi 
integrációjának növelése. Ellátta többek között a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, 
intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési 
feladatokat. Az idősellátás területén előmozdította, hogy az idősek minél tovább tudjanak 
saját otthonukban maradni. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások területén a 
veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer megerősítésével fokozta a gyermekek védelmét 
annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség minél korábbi észlelése és a szükséges 
beavatkozások útján életeket mentsen. 
 
A társadalmi felzárkózási szakterület tevékenységével támogatta a gyermekek jó-létét, a 
gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programokat, a szegregált lakókörnyezetben, 
telepeken élők komplex programjait, a társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítását a 
helyi esélyegyenlőségi programokon keresztül. Küldetése volt a gyermekek és fiatalok iskolai 
előrehaladását segítő esélyteremtés előmozdítása, a társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi 
szerepének erősítése. Biztosította a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák 
foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedéseket. Kiemelt figyelmet szentelt a 
roma kultúra és szemléletformálás támogatására. 
 
 
A fejezet előirányzatainak alakulása 

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 3 564 074,3 3 005 571,0 3 109 819,9 4 090 327,6 3 522 521,1 99 86 

ebből személyi juttatás 974 587,1 965 824,7 1 004 841,3 1 064 639,6 952 272,5 98 89 

Bevétel 1 387 044,6 914 139,0 914 139,0 1 604 910,0 1 558 331,3 112 97 

Támogatás 1 453 663,4 1 403 999,0 1 508 247,9 1 607 242,6 1 686 301,6 116 105 

Költségvetési maradvány 217 391,4     199 742,0 199 742,0 92 100 

Kiadásból finanszírozási kiadás 16.374,8   22.922,9 13.571,7 82,9 59,2 

Bevételből finanszírozási bevétel 13.196,0   9.461,4 9.461,4 71,7 100 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

293 891 318 268 318 268   288 535 98   
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millió forintban egy tizedessel 

2016. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 3 005 571,0 914 139,0 1 403 999,0 965 824,7 

           Módosítások jogcímenként         

Országgyűlés hatáskörében 104 248,9   104 248,9 39 016,5 

Kormányzati hatáskörben 75 894,8 -10 000,0 94 894,8 -66 363,1 
Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból 

18 666,7   18 666,7 840,6 

Központi céltartalékból 6 265,6   6 265,6 778,4 

Országvédelmi Alapból  16 461,5   16 461,5 280,9 

Egyéb kormányzati hatáskör 34 501,0 -10 000,0 53 501,0 -68 263,0 

Irányító szervi hatáskörben 87 566,4 83 466,5 4 099,9 -7 295,3 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 4 099,9   4 099,9 -1 146,1 

    - Más fejezettől átvett 7 129,3   7 129,3 213,3 

    - Más fejezet részére átadott -3 029,4   -3 029,4 -1 359,4 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 35 431,1 35 431,1     

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás       2 634,4 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás       -905,0 

Többletbevétel engedélyezése 48 042,4 48 042,4   11 924,7 

Bevételi elmaradás miatti csökkentés         

Intézmények közötti átcsoportosítás -7,0 -7,0     

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -19 803,3 

Költségvetési szervek átalakítása         

Intézményi hatáskörben 817 046,5 817 046,5   133 456,8 
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 164 310,9 164 310,9   28 600,8 

Államháztartáson belüli (OEP) megelőlegezés 9 461,4 9 461,4     

Többletbevétel 643 274,2 643 274,2   122 723,8 

Költségvetési szervek átalakítása         

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -17 867,8 

Előirányzat-módosítás összesen: 1 084 756,6 890 513,0 203 243,6 98 814,9 

2016. évi módosított előirányzat 4 090 327,6 1 804 652,0 1 607 242,6 1 064 639,6 

 
A 2015. évi maradvány alakulása 
 
Az EMMI fejezet 2015. december 31-én összesen 201 734,4 millió forint maradványt 
állapított meg, amelyből önrevízió alapján 1 311,8 millió forint elvonásra felajánlásra került. 
Az elvonásra felajánlott maradványon felül 

− 190 574,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
− 9 848,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 

keletkezett. 
 
  

2993



Az EMMI fejezet 2015. évi maradványát a nemzetgazdasági miniszter a Kormány  
− az 1049/2016. (II. 15.), 
− az 1174/2016. (IV. 11.), 
− az 1256/2016. (VI. 6.), 
− az 1301/2016. (VI. 13.), 
− az 1401/2016. (VII. 22.), 
− az 1438/2016. (VIII. 17.), 
− az 1493/2016. (IX. 15.), 
− az 1544/2016. (X. 13.), 
− az 1669/2016. (XI. 23.), 
− az 1768/2016. (XII. 15.) és 
− az 1821/2016. (XII. 22.) 

számú Korm. határozatai alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá, illetve engedélyezte annak 
felhasználását. 
 

adatok millió forintban 

XX. fejezet 2014. évi maradványa 201 734,4 

Ebből:  
Önrevízió alapján maradvány elvonása 1 311,8 
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználásra visszahagyott összeg 
   (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással) 

4 019,6 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg 5 828,8 
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg 189 059,8 
Meghiúsult maradványból visszahagyásra kerülő összeg (azonos előirányzatra vagy 
fejezeten belüli átcsoportosítással) 

1 022,0 

Meghiúsult maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg 492,4 
 
A 2016. évi maradvány alakulása 
 
Az EMMI fejezet 2016. december 31-én összesen 594 634,8 millió forint maradványt 
állapított meg, amelyből önrevízió alapján 189,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványból 47,2 millió forint elvonásra felajánlásra került.  
Az elvonásra felajánlott maradványon felül  

− 562 347,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
− 32 050,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 

keletkezett. 
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ÁGAZATFÜGGETLEN EL ŐIRÁNYZATOK 

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím 
 
Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 
Törzskönyvi azonosítója: 309271 
Az intézmény honlapjának címe: http://emmi.kormany.hu  
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (a továbbiakban: EMMI Igazgatás) az 
EMMI szervezeti egységeit foglalja magában. Az EMMI Igazgatás 2016. évben 011120 
Kormányzati igazgatási tevékenység kormányzati funkció szerinti, 841103 Minisztériumok 
tevékenysége szakágazati besorolással látta el gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, 
2016. évi mérleg főösszege 13.254,0 millió forintot mutatott. 

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának 
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozatával döntött arról, hogy az operatív programokhoz 
kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek. 
A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer 
felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni 
irányairól szóló fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének 
kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat 
alapján 2014. január 1-től a minisztériumban is kialakításra kerültek az EU fejlesztési és 
stratégiai helyettes államtitkár irányítása alatt működő, irányító hatóságot képező főosztályok. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) operatív programok irányító 
hatóságai közül – figyelemmel az NFÜ megszűnésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Humánerőforrás Programok Irányító 
Hatósága olvadt be a minisztériumba.  

A 2014-20-as európai uniós intézményrendszer kialakításával összefüggésben a 2014-2020-as 
európai uniós programok végrehajtásában résztvevő közreműködő szervezetek 2014. január 
1-jétől az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának 
módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az érintett ágazati 
szakpolitikákért felelős miniszterek irányítása alá kerültek. Ennek megfelelően a 
közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő 
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel megszüntetett ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait 2014. április 15-től az EMMI 
látja el. A közreműködő szervezet legfőbb feladata az uniós pályázatok kezelése. A Nemzeti 
Fejlesztési Terv keretében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program lezárult és 
fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, másrészről az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv, valamint az Új Széchenyi Terv keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felel. 

2016. január 1. napjával megkezdődött a 2014-2020-as programozási időszak, amellyel 
összefüggésben a minisztérium feladata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 
(továbbiakban: RSZTOP) megvalósítása. A feladat végrehajtása az Európai Uniós 
Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságának (EUÁT) hatáskörébe tartozik, a feladat 
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ellátására jóváhagyott létszám- és költségkeretet pedig a Miniszterelnökség (a továbbiakban: 
ME) évente határozza meg. A 2016. év folyamán az EUÁT vonatkozásában 679 fő, az 
európai uniós feladatokat ellátó funkcionális állomány vonatkozásában 85 fő, míg az ágazati 
államtitkárságok vonatkozásában 16 fő személy elszámolása volt lehetséges, amelyre a 
jóváhagyott keretösszeg 3.893,0 millió forintban került meghatározásra. A keretösszeget az 
ME 2016. január 1. napjától a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001. számú, „A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című projektből biztosítja, amely a 
keretösszegen felül a program zárásáig a projektben felmerülő dologi költségekre 1.180,0 
millió forint, a fejlesztéspolitikai célok megvalósítását ösztönzőleg 3.505,4 millió forint 
forrást is biztosít. 

A Kormány az állampolgárokhoz közeli és egyben költséghatékonyan működő, szolgáltató 
állam megteremtése érdekében a 2015. év decemberében fogadta el a központi hivatalok és a 
költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatot. 

Az ebben elrendelt felülvizsgálatot követően a Kormány a központi hivatalok és a 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában (a továbbiakban: 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat) rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi költségvetési 
szervekről és minisztériumi háttérintézményekről.  

A Korm. határozat 1. melléklete alapján a minisztérium irányítása alatt álló Család-, Ifjúság és 
Népesedéspolitikai Intézet (továbbiakban: CSINI), valamint a Türr István Képző és Kutató 
Intézet (továbbiakban: TKKI) 2016. augusztus 31. napjával az EMMI-be való beolvadás útján 
megszűnt. Ezek alapján a CSINI alábbi közfeladatait 2016. szeptember 1-jétől az EMMI látja 
el: 

− a családi napközit működtetők és a házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek 
számára szervezhető tanfolyamokkal, továbbá az örökbefogadói tanfolyammal 
kapcsolatos képzési és módszertani feladatokat; 

− a családpolitikai, ifjúságpolitikai stratégiai döntések megalapozására szolgáló 
hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő 
tanulmányok készítésének feladatait; 

− a külföldi tudományos eredmények megismerésének közvetítését, azok hazai 
felhasználásának az elősegítését, nemzetközi együttműködésben való szakterületi 
részvételt, több nemzetközi szakmai szervezetben tagként történő közreműködést; 

− szakmai továbbképzések, műhelyek szervezését, a szakkönyvtár fenntartását. 

A megszűnt TKKI feladatait az európai uniós társfinanszírozású projektekkel kapcsolatos 
feladatok, valamint az esélyegyenlőség fejlesztése, a gyermekek és az ifjúság 
esélyegyenlőségének, felzárkózásának, továbbá a hátrányos helyzetű felnőttek 
felzárkózásának elősegítése feladatok kivételével, az EMMI látja el a jövőben. 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklete 1. pontjának c) alpontja értelmében a 
Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központ (a továbbiakban: Design Terminál) 2016. 
augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntetésre került, feladatai egy közhasznú 
nonprofit gazdasági társaság keretein belül valósulnak meg a továbbiakban. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló 

2996



magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, azaz 
az EMMI gyakorolja és teljesíti.  

Az utóbbi években fellángoló, vallási okokból elkövetett agresszív támadások és 
terrorcselekmények a világ és így Magyarország történelmi és vallási hagyományait 
veszélyeztetik. A Kormány felismerte a keresztény, európai kultúrát fenyegető veszélyt, ezért 
fontosnak tartja a világban élő keresztény közösségek védelmét és az ezekben a 
közösségekben élő családok támogatását. Ennek érdekében elfogadta az üldözött 
keresztények segítéséért felelős helyettes államtitkár feladatellátásához szükséges 
intézkedésekről szóló 1513/2016. (IX. 22.) Korm. határozatot, amelyben a már megkezdett 
humanitárius munka folytatására és a humanitárius akciók koordinálására létrehozta az 
EMMI-ben az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, 
továbbá feladatul szabta, hogy a helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységeknél 10 fős létszám álljon rendelkezésre. Az Államtitkárság 2016. október 15-től 
kezdte meg munkáját, s célul tűzte ki, hogy az üldözött keresztények helyzetének pontosabb 
megismerése, feltérképezése után annak tarthatatlanságát a szélesebb közvélemény előtt 
bemutassa. A 47/2016. (X. 14.) EMMI utasítás szerint az üldözött keresztények segítéséért 
felelős helyettes államtitkár által irányított két új szervezeti egység jött létre, amelyek a 
keresztényüldözés elleni humanitárius akciókkal kapcsolatos feladatokat látják el. 

A Statútum, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés j) pontja alapján 
2016. január 1-jétől az EMMI kezelésébe kerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban: NFM) által irányított Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) 
szervezetén belül működő Sporttudományi és Diagnosztikai Központ feladatainak ellátása, 
továbbá a szintén az NSK szervezetén belül működő Nemzeti Sportinformációs Rendszer 
fenntartásával kapcsolatos, valamint a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatok ellátása. A feladatok átadásáról a Felek külön megállapodás keretében rendelkeztek.  

A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő, felhalmozódott hátralékos ügyek 
kezelésével kapcsolatos feladatokat 2016. április 30-áig az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) látta el, ezt követően a feladat az EMMI 
szervezetén belül valósul meg. A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok 
visszavétele kapcsán a feladat- és hatáskörökre vonatkozóan megállapodás került aláírásra. A 
feladat visszavétele kapcsán az EMET 53,3 millió forintot adott át az EMMI Igazgatás javára. 

Az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a Design Terminál pénzügyi, gazdasági feladatait 2015. 
április 1-jétől az intézet megszűnéséig az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási 
megállapodás alapján az EMMI Igazgatás látta el. A megállapodásnak megfelelően 3 
betöltött, és egy üres határozatlan idejű álláshely, illetve a létszámhoz kapcsolódó 
költségvetési forrás került átadás-átvételre az intézmények között. 

Az EMMI Igazgatás egy gazdasági társaságban lévő állami részesedés, a Városliget 
Ingatlanfejlesztő Zrt. tekintetében gyakorol vagyonkezelői jogokat. 

Az EMMI Igazgatás 2016. évben 13 fő részére mindösszesen 37,0 millió forint összegű 
lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított. 
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Az előirányzatok alakulása 

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 23 147,9 16 787,9 16 787,9 23 161,4 17 543,8 75,8 75,7 

ebből személyi juttatás 11 110,7 9 588,3 9 588,3 12 604,0 10 026,0 90,2 79,5 

Bevétel 10 286,5 6 186,0 6 186,0 8 905,9 8 907,6 86,6 100,0 

Támogatás 11 997,7 10 601,9 10 601,9 10 960,4 10 960,4 91,4 100,0 

Költségvetési maradvány 4 158,8 0,0 0,0 3 295,1 3 295,1 79,2 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

1597 1586 1586 - 1624 101,7 - 

 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  16 787,9 6 186,0 10 601,9 9 588,3 

Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 738,1 0,0 738,1 294,4 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, 
valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

2,2 0,0 2,2 1,7 

Prémiumévek programmal kapcsolatos 
egyes munkáltatói költségek támogatása a 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján  

56,4 0,0 56,4 44,3 

2016/2015.(XII. 29.) Korm. határozat - 
Egyes sportlétesítmény-fejlesztési feladatok 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 
történő átadása 

-3,1 0,0 -3,1 -2,4 

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat - 
Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri 
Értekezletének megrendezése 

40,0 0,0 40,0 10,0 

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat - 
Alumni Találkozó 

145,0 0,0 145,0 64,5 

1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat - 
Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri 
Értekezletének megrendezése, üldözött 
keresztények segítéséért felelős helyettes 
államtitkárság működtetése 

97,6 0,0 97,6 35,3 

1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat - 
Családügyi Konferencia megrendezése 

400,0 0,0 400,0 141,0 

Irányító szervi hatáskörben -139,3 240,3 -379,6 540,7 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 

-134,1 0,0 -134,1 -23,3 

Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 

421,9 0,0 421,9 142,6 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás 

-338,4 0,0 -338,4 -132,3 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Intézmények közötti átcsoportosítás -329,0 0,0 -329,0 496,8 

Többletbevétel engedélyezése 240,3 240,3 0,0 116,6 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -59,7 

Intézményi hatáskörben 5 774,7 5 774,7 0,0 2 180,6 
2015. évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 

3 295,1 3 295,1 0,0 484,9 

Többletbevétel 2 479,6 2 479,6 0,0 1 811,5 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -115,8 

        Előirányzat-módosítás összesen 6 373,5 6 015,0 358,5 3 015,7 

2016. évi módosított előirányzat 23 161,4 12 201,0 10 960,4 12 604,0 
 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az EMMI Igazgatás 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 16.787,9 millió forintban lett 
meghatározva, amelyből 6.186,0 millió forint bevétellel fedezett, 10.601,9 millió forint pedig 
költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, 
irányító szervi és saját hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeként 23.161,4 millió 
forintra emelkedett a 2016. évben. A módosított előirányzat terhére 17.543,8 millió forint 
kiadás teljesült, amely 75,7%-os teljesítési aránynak felel meg. A 6.373,5 millió forint 
összegű előirányzat-módosításból 738,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 5.774,7 millió 
forint intézményi hatáskörben történt növelésből, 139,3 millió forint irányító szervi 
hatáskörben történt módosításból adódott. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 2,2 millió forint a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 
56,4 millió forint a 8/2005. (II. 9.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására, 40,0 millió forint az 1245/2016. (V. 
18.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére az Európa Tanács 2016. évi 
Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezése kapcsán került biztosításra.  

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére a 
Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben 
megrendezésére kerülő Alumni Találkozó felmerült kiadásaira az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. 
határozat alapján 145,0 millió forint, az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri 
Értekezletének megrendezéséhez, illetve az Üldözött Keresztények Segítéséért Felelős 
Helyettes Államtitkárság működtetéséhez az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján 
97,6 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításról is gondoskodott. 

Mindezen felül az EMMI fejezeti stabilitási tartalékból a 2017. évi nemzetközi családügyi 
konferencia Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kiadások finanszírozása 
céljából 400,0 millió forint támogatás biztosításáról is döntött a kormányzat, amely keret az 
1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján került átadásra az EMMI Igazgatás részére. 

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 6. pontja c) alpontjában foglaltaknak 
megfelelően az EMMI Igazgatás költségvetése terhére 3,1 millió forint az NFM részére 
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átcsoportosításra került egyes sportlétesítmény-fejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatos 
kiadások fedezetének rendezése érdekében. 

Irányító szervi hatáskörben 139,3 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt a 2016. évben, amely elsősorban az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból szakmai 
feladatok ellátására az EMMI Igazgatásra átadott, illetve az EMMI Igazgatáson megtervezett 
szakmai előirányzatok megváltozott feladatok miatt az intézménytől átcsoportosított 
előirányzatokhoz kapcsolódik.  

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatai terhére összesen 421,9 millió forint támogatásban 
részesült az EMMI Igazgatás, amelyből kiemelkedő nagyságrendű a Liget Budapest projekt 
előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok finanszírozására történő 
átcsoportosítás (56,9 millió forint), valamint az EMMI Igazgatás által átvett Nemzeti 
Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok fedezetére történő 
átrendezés (25,0 millió forint). 

A 20/16/06 Családpolitikai Programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 45,0 millió forint 
az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának budapesti elhelyezéséről szóló 
pályázatban foglaltak szerint az UNICEF programjainak támogatására került biztosításra.  

A 20/55/22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása fejezeti sor előirányzata 
terhére 50,0 millió forint az 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat alapján létrehozott 
Reformáció Emlékbizottság és miniszteri biztosi hivatal működési támogatásából adódott. 

Mindezen felül 245,0 millió forint támogatásban részesült az EMMI Igazgatás többek között 
az Erzsébet program támogatásával, a 2016. évi nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak 
finanszírozásával, a nemzetiségiekért díjakkal, valamint külföldi kiküldetések, utazások, 
fogadott delegációkkal kapcsolatban felmerült költségekkel, Magyarország egészére kiterjedő 
szegregátum térkép elkészítésének költségeivel, továbbá az Új Budapest Kórház beruházás 
előkészítése kapcsán felmerült kiadások fedezetének biztosításával kapcsolatban.  

A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról 
szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozatban elfogadott és 2011. szeptember 12-én aláírt, a 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. és az EMMI közötti együttműködési 
keret-megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a minisztérium feladata a filmterjesztés, a 
filmszakmai szervezetek, rendezvények, a képzés és kutatás, a filmarchiválás, felújítás és 
digitalizálás, valamint filmszakmai kiadványok, a filmgyártás területén pedig a rövidfilmek, 
animációs és játékfilmek támogatásának folyamatos biztosítása is. Az egyes fontosabb 
szakmai rendezvények, filmszakmai működési és programtámogatások, filmes 
akadálymentesítés, filmkészítési tevékenységek finanszírozása érdekében 53,0 millió forint 
került átadásra a 20/11/1 Filmszakmai támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 
javára az EMMI Igazgatás kulturális szakmai kerete terhére. 

Az Európai Unió korábbi Kultúra, MEDIA 2007 és MEDIA Mundus programjait 2014. január 
1-jétől az egységes Kreatív Európa Program (2014-2020) váltotta fel, amely a kulturális és 
kreatív szektorok számára biztosít pályázati támogatást. A program hazai koordinálását a 
Kreatív Európa Nonprofit Kft. (Kreatív Európa Iroda) látja el, amelynek finanszírozását a 
Magyar Nemzeti Filmalap és az EMMI közösen biztosítja. A tárca fejezeti kezelésű 
előirányzata javára az Iroda 2016. évi működési támogatására 2,2 millió forint került 
biztosításra az EMMI Igazgatás forrásainak terhére. Az Iroda részére nyújtott keret hozzájárul 
a Kreatív Európa Program megfelelő hazai végrehajtásához, valamint az Európai Unió 
Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel meghallgatásaihoz kapcsolódó költségek 
fedezetéhez. 
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Az EMMI Igazgatás költségvetése terhére további 283,2 millió forint került átcsoportosításra 
a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára többek között a 2016. évi népművészeti és 
amatőrművészeti rendezvények támogatása, a gyógyító-megelőző tevékenység támogatása, az 
1956-os eseményeknek Kolozsváron emléket állító alkotás megvalósítása, illetve a 
Családügyi Konferencia megrendezése érdekében. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással kapcsolatban 240,3 millió forint a 2016. 
év során befolyt intézményi működési, illetve közhatalmi többletbevételek 
előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az EMMI Igazgatás többek között a látvány-
csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása során felmerült 
kiadások, egyéb szolgáltatási, valamint áfa kiadások fedezetére, továbbá kiküldetésekre 
használt fel.  

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 68/A. §-a alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer 
létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat értelmében 2015. január 1-jével 
létrehozott kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének (a továbbiakban: 
KÉR) működtetésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 
továbbiakban: KEK KH) került kijelölésre. A rendeletben foglaltak szerint a KÉR-be bevont 
szervek közé tartozik az EMMI is. A feladatok átadása vonatkozásában a 
Belügyminisztérium, az EMMI és a KEK KH között háromoldalú megállapodás került 
aláírásra, amellyel kapcsolatosan az EMMI Igazgatás költségvetése terhére 16,7 millió forint 
átrendezésre került a KEK KH részére. 

Az EMMI Igazgatás költségvetéséből 59,7 millió forint a minisztérium székházainál az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján végrehajtott átalakítások miatt szükséges 
költöztetések kapcsán felmerült felújítási munkálatok ellátása érdekében, 8,7 millió forint az 
Arany János utca 6-8. szám alatti telephely pincéjének helységeiben kialakítandó gördülő 
irattári polcrendszer, valamint salgó polcok bővítéséhez kapcsolódó munkálatok pénzügyi 
fedezetének Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) részére történő 
biztosításával kapcsolatban került átcsoportosításra. Mindezen felül 47,2 millió forint is 
átadásra került a KEF részére a megszűnt CSINI-től és TKKI-tól 2016. szeptember 1. 
napjával a KEF állományába került 11 fő foglalkoztatásához, valamint az átvett ingatlanok és 
gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének rendezésére. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 51. (2) bekezdése alapján 2016. június 30-át követően a nem állami köznevelési 
intézményfenntartók finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokban 
az EMMI helyett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve jár el. A 
feladatátadás kapcsán a Kincstár részére 1,8 millió forint került biztosításra az EMMI 
Igazgatás költségvetéséből. 

Egyéb feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 717,5 millió 
forint támogatás került átcsoportosításra az EMMI Igazgatás költségvetése javára, amelyből 
392,7 millió forint az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-jével 
megszűnt intézmények szabad támogatási kereteinek átadása miatt érkezett az EMMI 
Igazgatáshoz.  

Az EMMI Igazgatás költségvetése terhére 1.027,7 millió forint az egészségügyi intézetek által 
használt aneszteziológiai géppark éves szintű, folyamatos cseréje érdekében szükséges 
közbeszerzési felhívás megindítása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a 
továbbiakban: ÁEEK) részére, 18,8 millió forint az egészségügyi szakdolgozók kötelező 
kamarai tagdíjának átvállalása érdekében az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: 
OMSZ) részére került átadásra. 
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Az intézményi hatáskörben végrehajtott 5.774,7 millió forint összegű előirányzat módosítás 
az előző évi maradvány (3.295,1 millió forint) felhasználása, továbbá a közreműködő 
szervezeti, valamint irányító hatósági feladatok ellátása, EU Tanácsi utazások visszatérítése, 
munkáltatói kölcsönök befizetései kapcsán átvett pénzeszközökkel, EU-s programok 
finanszírozásával, illetve egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételekkel kapcsolatos 
többletbevétel (2.479,6 millió forint) előirányzatosítása miatti módosítás.  

 
Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott 
előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai 
 
Az EMMI Igazgatás 2016. évi eredeti költségvetésének 17,7%-a, összesen 2.964,7 millió 
forint az EMMI Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett 
forrás. Ebből 1.992,9 millió forintot az egészségügyi ágazat, 427,2 millió forintot a 
felsőoktatási ágazat, 131,6 millió forintot a köznevelési ágazat, 232,3 millió forintot a 
kulturális ágazat, 9,0 millió forintot a sport ágazat, 5,0 millió forintot az egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat, 116,7 millió forintot a család- és ifjúságügyi 
ágazat, illetve 50,0 millió forintot a szociális és társadalmi felzárkózásért felelős ágazat 
kiadásaira biztosított előirányzat tesz ki. Az év során 1.851,1 millió forintra változott keret 
terhére 2016. évben összesen 1.288,1 millió forint kiadás teljesült. 

2016. évben az ágazatok a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai terhére támogatásként 421,9 
millió forintot, támogatásértékű bevételként 411,6 millió forintot biztosítottak az EMMI 
Igazgatás részére az alábbi feladatokra:  

Köznevelési ágazat: 

− nemzetközi mérések tagdíja, valamint egyéb közoktatáshoz kapcsolódó nemzetközi és 
hazai szervezetek tagdíjai; 

− köznevelési testületek, bizottságok működése során felmerülő utazási és 
reprezentációs költségek; 

− nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, 
jutalmazása, közoktatás speciális feladatainak költségei; 

− nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, 
nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás). 

Felsőoktatási ágazat: 

− nemzetközi szervezetek tagdíjai; 
− nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, 

nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás); 
− felsőoktatással kapcsolatos konferenciák, szakmai rendezvények szervezési költségei; 
− oktatási szakdiplomáciai feladatok; 
− OECD és EU oktatási kötelezettségek; 
− kétoldalú munkatervi feladatok; 
− felsőoktatási konferencia lebonyolítása; 
− szakértői feladatok ellátása, PPP Projekt véleményezése, 
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Kulturális ágazat: 

− kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt 
vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása; 

− kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási 
költségek); 

− Mozgókép Mestere Díj költségei; 
− Filmszakmai Bizottság tagjainak díjazása; 
− kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása; 
− kulturális határon túli feladatok ellátása; 
− Milánói Világkiállítás finanszírozása. 

Egészségügyi ágazat: 

− egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadásokra; 
− határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 

EüM rendelet szerint működő Értékelő Bizottság faladatainak finanszírozása; 
− nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése (külföldi kiküldetések, 

tolmácsolás, fordítás, magyarországi rendezvények szervezése, kiadványok készítése, 
szabványok honosítása); 

− magyarországi aneszteziológiai géppark bérleti díja; 
− nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai; 
− az év kórháza pályázat technikai költségeinek finanszírozása; 
− Új budapesti kórház előkészítése. 

Család- és ifjúságügyi ágazat: 

− idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja, 
Idősbarát Önkormányzat díjkiosztó, Idősügyi honlap); 

− szociális- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségei; 
− családbarát médiakampány; 
− Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), és a MIK Állandó Bizottsága működési 

költségeinek biztosítása; 
− nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása; 
− Erzsébet program támogatásához kapcsolódó ellenőrzés; 
− UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi program támogatása. 

Sport ágazat: 

− sportteljesítmények elismerése, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, 
serlegek, oklevelek, kitüntetések); 

− sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység, 
− Nemzeti Sportinformációs Rendszer; 
− tiltott teljesítményfokozás vizsgálata; 
− sportági fejlesztési koncepciók megvizsgálásával összefüggő feladatok. 
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Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat: 

− felzárkózás-politika koordinációja részfeladat alá tartozó szakmai feladatok 
(megbízási, vállalkozói díjak, nyomdai költségek, tolmácsszolgáltatások, kiküldetési 
költségek, reprezentációs kiadások) finanszírozása; 

−  fogyatékosügyi pályázatbonyolítói tevékenység; 
−  Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak fedezete; 
−  jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázat lebonyolítás költségei; 
− az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának 

ajánlása alapján nem vagyoni kártérítés és költségtérítés kifizetésének költségei; 
− Kiút a szegénységből konferencia sorozat; 
− KSH indikátor rendszer felülvizsgálat; 
− Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Konferencia. 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat: 

− egyházi elismertetési, illetve nyilvántartásba vételi eljárásokkal összefüggő szakértői 
kirendelések és megbízások; 

− vezetői szakmai továbbképzés és egyházi szakmai kapcsolatépítés; 
− nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjak költségei; 
− Reformáció Emlékévvel kapcsolatos programok lebonyolítása; 
− Nemzetiségek Magyarországon 2013-2015 kiadvány költségei. 

 

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások (10.026 millió forint) összességében 9,8%-
kal alacsonyabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (11.110,7 millió forint), 
míg a módosított előirányzattól (12.604,0 millió forint) 20,5%-kal maradtak el. Az EMMI 
Igazgatás személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (9.588,3 millió forint) év 
közben összesen 3.015,7 millió forinttal megemelésre került.  

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze: 
− az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 

határozat alapján a bérkompenzáció 2016. évi fedezetére biztosított (1,7 millió forint) 
támogatás; 

− a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek fedezetére biztosított támogatás (44,3 millió forint); 

− az 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére az 
Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő 
megrendezése érdekében nyújtott támogatás (10,0 millió forint); 

− az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék terhére az Alumni Találkozó megrendezésére 
biztosított támogatás (64,5 millió forint); 

− az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az Európa Tanács 2016. évi 
Sportminiszteri Értekezletének megrendezéséhez, illetve az Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság működtetéséhez kapcsolódó 
előirányzat átcsoportosítás (35,3 millió forint); 

− az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a Családügyi Konferencia 
megrendezésére biztosított támogatás (141,0 millió forint); 
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− a 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján egyes sportlétesítmény-fejlesztési 
feladatok NFM részére történő átadása miatt az EMMI Igazgatás költségvetése terhére 
végrehajtott előirányzat-módosítás (2,4 millió forint); 

− a 2016. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása 
(116,6 millió forint);  

− a tárca fejezeti kezelésű előirányzati terhére a 2016. évi nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjak finanszírozására, a nemzetiségiekért díjakkal, külföldi kiküldetések, 
utazások, fogadott delegációkkal kapcsolatban felmerült költségek fedezetére, az NSR 
NSK-tól való átvételével összefüggő költségekre, továbbá egyéb szakmai feladatokkal 
kapcsolatosan átcsoportosított többlettámogatás (142,6 millió forint); 

− irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat- 
átcsoportosítás egyenlegeként 496,8 millió forint összegű előirányzat-emelés; 

− a KÉR rendszer bevezetése, az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 
végrehajtott intézményi átszervezés, valamint feladatátadás miatt más fejezet részére 
történő előirányzat-rendezés (23,3 millió forint) az EMMI Igazgatás költségvetése 
terhére;  

− az intézmény felújítási kiadások előirányzatra történő felügyeleti hatáskörű 
átcsoportosításai (59,7 millió forint); 

− a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára történő előirányzat-módosítás az EMMI 
Igazgatás egészségügyi, illetve kulturális szakmai kerete terhére (50,3 millió forint); 

− 2017. évi nemzetközi Családügyi Konferencia rendezésére biztosított támogatás 
visszarendezése a tárca fejezeti kezelésű előirányzatai javára (82,0 millió forint); 

− intézményi hatáskörben történt 2.180,6 millió forint összegű előirányzat-módosítás, 
amelyből 1.811,5 millió forint az EMMI Igazgatáshoz befolyt többletbevételek, 484,9 
millió forint a 2015. évi költségvetési maradvány miatti növekedés. A munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az 
egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházási kiadások sorra történő 
előirányzat-átrendezés 115,8 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások 
előirányzatát. 

 

Az EMMI Igazgatás 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1.586 fő 
volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1.624 főre 
változott a tervadatokhoz képest.  

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.597 fő) viszonyított tárgyévi 
létszámnövekedés az év folyamán végrehajtott szervezeti átalakítások, valamint az Üldözött 
Keresztények Segítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság felállítása kapcsán adódott. Ebből 
176 fő az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-jével 
megszűntetésre került CSINI-től, és a TKKI-tól.  

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 
1.198 fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 426 fő. 2016. évben 10 fő a 
prémiumévek program keretében került foglalkoztatásra az EMMI Igazgatásnál. 
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A dologi és egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 
alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 3.731,2 millió forintban került 
meghatározásra, ami az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 3.206,4 millió 
forintra módosult. A dologi kiadások eredeti előirányzatának 524,8 millió forintos módosítása 
döntően az aneszteziológiai géppark cseréje érdekében szükséges közbeszerzési felhívás 
megindítására az ÁEEK részére átadott forrás, a Családügyi Konferencia megrendezésére 
biztosított fedezet fejezeti kezelésű előirányzatba vonása, továbbá a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési 
célú kiadások, valamint a beruházási kiadások sorra történő előirányzat-átrendezés 
következtében valósult meg. 

Ténylegesen a 2016. évben 2.311,1 millió forintot költött az EMMI Igazgatás dologi 
kiadásokra, amely a módosított előirányzattól 27,9%-kal, az előző évi felhasználástól pedig 
3.921,0 millió forinttal maradt el. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított alacsonyabb 
teljesítés abból adódik, hogy a Milánói világkiállításhoz, illetve a már lezárult uniós 
projektekhez (TIOP, TÁMOP) kapcsolódó beszerzésekre, szolgáltatások igénybevételére 
döntően a 2015. évben került sor. 

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 54,4%-át 
szolgáltatási kiadásokra fordította az Igazgatás (1.257,6 millió forintot), elsősorban közüzemi 
díjakra, bérleti és lízing díjakra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, egyéb 
szolgáltatási kiadásokra. Ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 470,9 millió 
forintot, bérleti díjakra 467,5 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 317,0 millió forintot 
fizetett ki az EMMI Igazgatás a 2016. évben. 

A működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 673,6 millió forinttal, a fizetendő áfa 
kiadások pedig 138,4 millió forinttal csökkentek az előző évhez képest. Egyéb dologi 
kiadásokra 16,4 millió forinttal kevesebbet költött az EMMI Igazgatás.  

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 480,8 millió forintot fordított az 
EMMI Igazgatás a 2016. évben, amely 110,2 millió forinttal haladja meg az előző évben e 
jogcímen teljesített kiadásokat. Ebből reklám- és propaganda kiadásokra 328,6 millió forintot, 
kiküldetésekre 152,2 millió forintot fizetett ki az intézet.  

Az egyéb működési célú kiadások 2016. évi 816,0 millió forint összegű eredeti 
előirányzatból 752,1 millió forint az ágazatok által nemzetközi tagdíjak és hozzájárulások, 
45,4 millió forint a köznevelési ágazat speciális feladatai, tankönyvfejlesztés, kerettanterv 
elkészítése, fejlesztési feladatok, díjátadók, tiszteletdíjak, közneveléssel összefüggő egyéb 
kiadások fedezetét biztosította. Az előirányzat az év végére 1.986,3 millió forintra módosult.  

Intézményi hatáskörben 1.125,3 millió forint összegű előirányzat-emelés történt, amelyből 
945,2 millió forint a 2015. évi maradvány felhasználása, 5,6 millió forint az EMMI 
Igazgatáshoz beérkezett bevételek érdekében végrehajtott módosítás. Az EMMI Igazgatás 
személyi juttatások, és dologi kiadások előirányzatának terhére történő kiemelt előirányzatok 
közötti átrendezései 174,5 millió forinttal növelték az egyéb működési célú kiadások sor 
előirányzatát. 

A 45,0 millió forint összegű felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás a 20/16/06 
Családpolitikai Programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az ENSZ Gyermekalapja 
Globális Szolgáltató Központjának budapesti elhelyezéséről szóló pályázatban foglaltak 
szerint az UNICEF programjainak támogatására biztosított forrás előirányzatosításához 
kapcsolódott. 
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Az egyéb működési célú kiadások sorról ténylegesen 1.275,3 millió forint kiadás teljesült, 
amelyből 687,2 millió forintot nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel 
kapcsolatban a tagsági díjakra fizetett ki az EMMI Igazgatás a 2016. évben. 

Költségvetésbe való befizetési kötelezettségének 4,5 millió forint összegben tett eleget az 
EMMI Igazgatás, amelyből 4,1 millió forint a Reformáció Emlékévvel kapcsolatos feladatok 
elszámolása kapcsán, 0,3 millió forint más célra visszahagyott szabad maradvány befizetése, 
0,1 millió forint pedig a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 
bérkompenzációjához nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódó, önrevíziós 
befizetési kötelezettségből adódott. 

Mindezeken felül államháztartáson belülre 578,8 millió forintot is teljesített az EMMI 
Igazgatás, amely döntően a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret tárca 
fejezeti kezelésű előirányzata javára történő visszafizetéséhez, illetve uniós pályázati 
maradványok elszámolásához kötődött. A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján 53,4 millió forintot a megszűnt CSINI kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványának más célra való visszahagyása érdekében fizetett vissza a költségvetésbe az 
EMMI Igazgatás. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak sorról 3,9 millió forintot a bírósági ítéletek alapján 
fizetendő kártérítésekre fordított az EMMI Igazgatás. E soron eredeti előirányzattal az EMMI 
Igazgatás nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2016. év végére kiemelt 
előirányzatok közötti átrendezésnek köszönhetően – a kifizetésekkel összhangban – 3,9 millió 
forintra változott. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházások eredeti előirányzata 51,1 millió forintban került meghatározásra, amely év 
közben részben az intézményi maradvány, az európai uniós, illetve egyéb szakmai 
feladatokkal kapcsolatban befolyt többletbevételek miatt intézményi hatáskörben 1.063,6 
millió forinttal megemelésre került.  

A Budapest, Arany János utca 6-8. szám alatti ingatlan pincéjében kiépített görgős 
polcrendszer elkészítésével kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének KEF részére 
történő rendezésével kapcsolatban 8,7 millió forint, egyéb szakmai feladatok ellátása céljából 
a tárca fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átadása miatt 19,1 millió forint összegű 
előirányzat került átcsoportosításra az EMMI Igazgatás költségvetése terhére. 

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 11,6 millió forint összegű előirányzat növekedés 
döntően az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Roma Integráció Évtizede Program 
(RIÉP) tíz évet áttekintő tanulmány megírása költségeinek fedezetére biztosított 
támogatáshoz, illetve a megszűnt CSINI szabad támogatási előirányzatainak jogutódhoz 
történő rendezéséhez kapcsolódott. 1,8 millió forint a beruházási kiadások előirányzat terhére 
végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezés következtében adódott. Mindezek 
alapján a beruházások módosított előirányzata év végére 1.096,7 millió forintra változott. 

Ténylegesen a 2016. évben 974,7 millió forintot költött az EMMI Igazgatás beruházási 
kiadásokra, amely 8,1%-kal marad el a 2015. évi kifizetéstől. A kisebb kifizetést az EMMI 
Igazgatásnál a 2015. évben futó TIOP pályázat keretében megvalósuló fejlesztések 
indokolják. A beruházási kiadások előirányzata 88,9%-ban teljesítéssel érintett. 
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A beruházási kiadások 12,0%-át immateriális javak vásárlására, 0,1%-át informatikai, 66,7%-
át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának 
adóhatóság részére történő megfizetésére fordította az EMMI Igazgatás.  

Immateriális javak vásárlására, létesítésére 116,9 millió forintot költött az EMMI Igazgatás a 
2016. évben, többek között a Milánói Világkiállítás megrendezésével kapcsolatosan 
zeneművek és filmek készítésére, Reformáció Emlékévvel kapcsolatosan fotók készítésére, 
egyéb tanulmányok, családbarát logó előállítására, kisfilmek készítésére.  

Az RSZTOP keretében 0,7 millió forint értékben került sor informatikai eszközök 
beszerzésére.  

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 650,1 millió forint értékben valósult meg a 2016 
évben, amelynek legnagyobb részét az egészségügyi intézetek által használt aneszteziológiai 
géppark (altató-, lélegeztető gépek, betegőrző monitorok, valamint az intenzív 
aneszteziológiában használatos kiegészítő eszközpark) megvásárlása miatti kifizetések adják. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások sor előirányzata a 2016. év végén 40,6 millió forint 
volt, amelyből 37,0 millió forint a dolgozók részére biztosított lakásépítési kölcsönre, 0,4 
millió forintot a kölcsön után felszámolt tőke és kezelési költségekre került kifizetésére.  
 
A bevételek alakulása 
 
Az EMMI Igazgatás 2016. évi költségvetése a kiadások forrásául 6.186,0 millió forint 
bevétellel került jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 
2.719,9 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget, így a módosított előirányzat összege a 
2016. év végére 8.905,9 millió forintra változott. Ténylegesen 8.907,6 millió forint bevétel 
realizálódott, amely 13,4%-kal maradt el az előző évben realizálódott bevételtől.  

A befolyt bevételekből 447,6 millió forint közhatalmi bevétel, 32,4 millió forint működési 
bevétel, 8.209,7 millió forint a működési célú támogatások bevétele, 155,3 millió forint a 
felhalmozási célú támogatások bevétele, 62,6 millió forint pénzeszköz átvétel. 

Az EMMI Igazgatás közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 236,0 millió forintban 
került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős 
miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítás 
eredményeként 447,6 millió forintra módosult. A 211,6 millió összegű irányító szervi 
hatáskörű előirányzat módosításból 211,5 millió forint a 2016. év során a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. 
(VI. 30.) Korm. rendelet alapján a minisztérium számlájára érkező jóváírásokkal kapcsolatban 
realizálódott. A Korm. rendelet 2. § (6a) pontja szerint a támogatás igénybevételének feltétele, 
hogy a támogató a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására 
nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot - ellenőrzési 
feladatok ellátásával összefüggő költségként - a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. Ennek megfelelően az ebből adódó bevételt a 
látvány-csapatsport támogatások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére került jóváhagyásra. 0,1 millió forint a CSINI-től 
átvételre került, a gyermekek napközbeni ellátását érintő módszertani feladatokkal 
kapcsolatban jelentkezett az EMMI Igazgatásnál, amely az egyéb szolgáltatási kiadásokra, 
illetve az áfa kiadások megfizetésére kért felhasználni az EMMI Igazgatás. 

Az EMMI Igazgatás működési bevételeinek eredeti előirányzata 2,0 millió forintban került 
meghatározásra, amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben 
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történt előirányzat-módosítás eredményeként 30,7 millió forintra módosult. Ténylegesen 32,4 
millió forint bevétel realizálódott, amely intézmények részére használatba adott 
gépjárművekkel kapcsolatos költségek továbbszámlázásából, árfolyamnyereségekből, 
mobiltelefon költség továbbszámlázásából, egyéb működési bevételekből (pl.: külföldi 
kiküldetések megtérítése, foglalkoztatottak által fizetett kártérítések, TB 1%), a megszűnt 
CSINI által átadott Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: 
OKIT) zöld-vonalának továbbszámlázott telefondíjának CSBO által való megtérítésével 
kapcsolatban jelentkező bevételekből adódott.  Az irányító szervi engedéllyel nem 
rendelkező, 1,7 millió forint összegű működési többletbevétel szabad maradványként 
jelentkezett az intézménynél. 

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 8.209,7 millió forint érkezett az EMMI 
Igazgatáshoz, amelyből 7.307,6 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra az 
intézmény részére.  

A 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján kulturális kitüntetésekre, valamint a Design 
Terminállal kapcsolatos feladatokra összesen 65,4 millió forint érkezett a Nemzeti Kulturális 
Alaptól (továbbiakban: NKA Alap). 425,5 millió forint központi költségvetési szervektől 
érkezett az EMMI Igazgatáshoz, amelynek legnagyobb részét az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján átszervezésre került intézményektől érkező bevételek, a látvány-csapatsport 
támogatásával összefüggő feladatok visszavétele kapcsán az EMET által átutalt összeg, 
valamint az ME EU tanácsi kiküldetések költségeinek megtérítésére átutalt támogatások 
adják.  

A tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére összesen 411,2 millió forint került átadásra 
az EMMI Igazgatás javára többek között a 2015. évi Milánói világkiállításhoz kapcsolódó 
rendezvény, tanácsadás, utazás, könyvkiadás és eszközbérlés fedezetére, Családbarát 
médiakampány fedezetére, köznevelés speciális feladatainak támogatására, illetve egyéb 
szakmai feladatokra. A fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből az 
1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján kiemelt egyházpolitikai feladatok ellátásához 
szükséges humán erőforrás biztosítása érdekében 15,5 millió forint, az 1493/2016. (X. 15.) 
Korm. határozat alapján a Design Terminállal kapcsolatos feladatokra pedig 60,0 millió forint 
került az EMMI Igazgatás részére átadásra. 

Az EMMI Igazgatás egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeként összesen 155,3 
millió forintban részesült, amelyből az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére 0,5 millió 
forint a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladtatok 
megvalósítására került biztosításra. Mindezen felül 95,0 millió forint a TKKI-hez kapcsolódó 
feladatok, 59,8 millió forint az intézetnél futó európai uniós programok megvalósítása 
kapcsán adódott. 

Működési célú pénzeszközátvétel soron 16,2 millió forint került elszámolásra, amely a 
Roma Platform projekt támogatásával kapcsolatban realizálódott. 

A korábban folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztéséből a felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz az év végére 46,4 millió forint egyenleget mutatott.  
 
Költségvetési maradvány 
 
A 2015. évre jóváhagyott maradvány összege 3.295,1 millió forint volt, amelyből 2.849,6 
millió forint felhasználásra került a 2016. évben. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 3.294,8 millió forint volt, a szabad maradvány összege pedig 0,3 millió 
forint. A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2016. év első félévére 
áthúzódó szakmai feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a szociális, oktatási, 
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egészségügyi, kulturális, sport, társadalmi felzárkózás és az egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatok szakmai feladatok ellátását biztosító kötelezettségvállalások 
kifizetésére.  

Az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az EMMI Igazgatás a meghiúsult 
kötelezettségvállalásainak maradványából 149,5 millió forint park és közösségi tér, valamint 
mélygarázs kialakítására az ME fejezet részére, 163,3 millió forint pedig az altató- és 
lélegeztető gépek beszerzésére az ÁEEK javára került visszahagyásra.  

Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az EMMI Igazgatás 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 0,3 millió forint más feladatra került 
átcsoportosításra. 

Az EMMI Igazgatás 2016. évben képződött maradványa 5.619,3 millió forint, amelyből az 
előző évek maradványa 445,5 millió forint. A maradványból 5.476,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 143,3 millió forint szabad maradvány. A 
maradvány keletkezésének oka a 2017. évre áthúzódó szerződések, az elszámolási 
kötelezettséggel átvett pénzeszközök, valamint a többéves, áthúzódó európai uniós projektek.  

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2017. év első félévére szakmailag és 
pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére, többek között az alábbi feladatokra nyújt 
fedezetet: 

− nemzetközi tagdíjakra, 
− a két és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és kiküldetési 

kiadásokra, 
− többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatokra, 
− a köznevelési, felsőoktatási, kulturális, család- és ifjúságügyi, egészségügyi, sport, a 

szociális és társadalmi felzárkózási és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatok ágazatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító szerződések, 
megrendelések kifizetésére, kitüntetésekre, és az igazgatási szakmai feladatokra. 

 
A 143,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 141,6 millió 
forint a nemzetközi oktatási tagdíjak mértékének csökkenése, valamint a szakmai főosztályok 
egyes szerződéseinek meghiúsulása, illetve módosítása miatt, 1,7 millió forint pedig működési 
többletbevételekből jelentkezett. 
 

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései  
 
Az EMMI Igazgatás eszközeinek és forrásainak főösszege 39,1%-kal haladta meg a 2015. évi 
értéket, így a 2016. évi záró állomány értéke 10.975,7 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 1.127,2 millió forinttal nőtt a 2015. 
évhez viszonyítva. Ez leginkább az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, illetve a 
gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke növekedésének az eredménye, amelyek 
összesen 1.088,7 millió forinttal haladták meg a 2015. évi értéket. Ez döntően az 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-jével megszüntetésre került 
intézmények ingatlanainak, illetve eszközeinek átvételéből, továbbá aneszteziológiai gépek 
beszerzéséből adódott. 

A vagyoni értékű jogok értéke 7,8 millió forinttal, az immateriális javakon belül a szellemi 
termékek értéke 30,6 millió forinttal haladta meg az előző évi értéket. 
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A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 66,6 millió forinttal csökkent, amelynek 
hátterében a vásárolt készletek záró értékének alacsonyabb összege áll. A pénzeszközök 
értéke jelentősen, 80,9%-kal magasabb, mint a 2015. év végén, a záró értéke 6.437,2 millió 
forint. 

Az EMMI Igazgatás követelés állománya 248,3 millió forinttal csökkent az előző évhez 
képest, a 2016. december 31-én fennálló követelésállomány 214,0 millió forint volt. A 
költségvetési évben esedékes követelések összege 32,3 millió forint, kapcsolódó elszámolt 
értékvesztés 2,4 millió forint, így az egyenleg 29,9 millió forint lett, amelyből 24,0 millió 
forint a 2017. évben várhatóan megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege. Az egyéb 
követelés összege 5,9 millió forint, amely többek között perköltséggel, olimpiai járadék 
visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, továbbá a munkavállalókkal szemben kimutatott 
követeléseket tartalmazza.  

A hosszú lejáratú követelésként nyilvántartott 143,0 millió forint a 2017. évet követően 
megtérülő lakáskölcsön összege.  

A követelés jellegű sajátos elszámolások soron 41,1 millió forint került kimutatásra, amelyből 
az igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 11,3 millió forint került elszámolásra, és 
amely az EMMI postai küldeményeinek bérmentesítésére szolgáló NE-T gépek feltöltésére 
kiadott előleget (10,9 millió forint), valamint parkoló bérleti díj előlegeket (0,4 millió forint) 
tartalmazza. A foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 8,5 millió forint, amelyből 0,8 
millió forint a külföldi utakra kiadott, el nem számolt előlegekhez, 7,7 millió forint pedig a 
munkabérelőlegekhez kapcsolódik. 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 (a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) alapján a Nemzeti Művelődési 
Intézet (a továbbiakban: NMI) jogutód nélkül, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) pedig 2016. december 31. 
napjával az EMMI-be való beolvadás útján megszűnt. Az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek 
36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a 
pénzügyi számvitelben a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli 
számlával szemben kell elszámolni. Ennek megfelelően a más által beszedett bevételek 
elszámolása soron összesen 21,3 millió forint kerül kimutatásra, amelyből az OBDK miatt 0,3 
millió forintot, az NMI miatt pedig 21,0 millió forintot mutatott ki az intézet. 

A forrás oldalon a saját tőke 34,7%-kal magasabb, mint a 2016. évben, részben a nemzeti 
vagyon induláskori értékének átszervezés miatti változása okán.  

A kötelezettségek állománya a 2016. évben nagymértékben növekedett, a 763,0 millió 
forintos év eleji nyitó állomány az év végére 1.361,1 millió forintra emelkedett, amelyből 
273,8 millió forint a költségvetési évben, 294,2 millió forint a költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 793,1 millió forint 
került kimutatásra, amely a látvány-csapatsport támogatásának bevételeiből, valamint az 
egyéb jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő tételekből (hagyaték, biztosítékok, stb.), a 
„Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számla tőkeösszegéből és annak kamat 
bevétele és kiadása egyenlegéből adódó összegből áll.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 18.689,2 millió forintról 18.454,7 millió 
forintra változott a 2016. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 2.075,8 millió 
forint, csökkenése 2.310,3 millió forint értékben valósult meg. A visszaesés az immateriális 
javak állományának csökkenéséből adódik. 
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Az immateriális javak bruttó értéke összesen 1.377,1 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez 
(10.729,9 millió forint) képest, így állománya az év végére 9.352,8 millió forint lett. Ebből az 
immateriális javak bruttó értékének növekedése 236,5 millió forint, csökkenése 1.613,6 millió 
forint értékben történt a 2016. év során.  

Immateriális javak beszerzésére 115,9 millió forint összegben került sor a 2016. évben, 
amelyből 22,0 millió forint értékben a Milánói Világkiállítás megrendezésével kapcsolatban 
filmek készítése, 4,1 millió forint értékben a Reformáció Emlékév kapcsán fotók készítése, 
3,2 millió forint értékben egyéb tanulmányok, családbarát logó, és kisfilmek készítése történt 
meg. Az országos szegregátum térkép (adatbázis) bevételezésére 86,6 millió forint összegben 
került sor a 2016. évben. Egyéb növekedés jogcímen 1,1 millió forint értékben nőtt az 
immateriális javak állománya. Az Nemzeti Sportinformációs Rendszer NSK-tól való 
átvételére 58,9 millió forint, a megszűnt EMMI Igazgatásba beolvadó intézményektől átvett 
immateriális javak nyilvántartásba vételére 60,6 millió forint összegben került sor. 

Immateriális javak selejtezésére 1.611,2 millió forint értékben került sor, amelyből 1.481,3 
millió forint a PIR rendszer és moduljához kapcsolódik. A rendszer használaton kívüli, 
adattartalma már nem került az intézménynél lekérdezésre, így annak selejtezése indokolttá 
vált. Ezen felül 129,7 millió forint értékben kerültek selejtezésre a Design Termináltól átvett 
programok is.  

Az immateriális javak állományát csökkentette a leltárhiány 0,2 millió forint értékben, a 
vagyonkezelői jog átadása 2,4 millió forint értékben, továbbá lejárt licensz jog kivezetése 0,1 
millió értékben. 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 18,4%-kal, 946,8 millió forinttal 
nőtt a bázis évi bruttó állományhoz képest döntően az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
alapján 2016. szeptember 1-jével megszűnt intézményektől átvett ingatlanok nyilvántartásba 
vétele miatt. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 39,0 millió forint 
összegű csökkenést okozott az év végén végrehajtott selejtezés (1,4 millió forint), az Arany 
János utcai parkoló átadása az V. kerületi Önkormányzatnak és a Váci u. 45. szám alatti 
ingatlanban található informatikai eszközök, épületről gépek, berendezések közé történő 
átsorolása (37,6 millió forint). 

Gép, berendezés, felszerelés eszközcsoport esetében aneszteziológiai gépek és informatikai 
eszközök beszerzése valósult meg a 2016. évben 651,6 millió forint összegben. Ezen felül 
188,8 millió forint értékű eszközátvételre került sor egyrészt a megszűnt intézményektől 
184,5 millió forint értékben, illetve az NSK-tól 4,3 forint értékben.  

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére összesen 121,9 
millió forint értékben történt.  

Gép, berendezés, felszerelés vagyonkezelői jogának átadása 535,8 millió forinttal 
csökkentette az eszközök állományát, amelyből a Váci úton lévő bútorok, gépek, 
berendezések, illetve a TKKI-tól átvett bútorok KEF részére történő átadása 395,8 millió 
forint, a 2014. évben megszűnt Nemzeti Sportintézet eszközeinek Testnevelési Egyetem 
részére történő átadása 82,0 millió forint, a Design Termináltól átvett pavilon Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV zrt. ) részére történő átadása 58,0 millió 
forint értékben valósult meg. 

A 2016. évi záró értékcsökkenés összege 11.908,5 millió forint volt. A fenti változások 
alapján a befektetett eszközök nettó értéke a 2015. évi 5.418,9 millió forintról a 2016. év 
végére 6.546,2 millió forintra változott. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2016. 
december 31-én 10.223,3 millió forint lett. 
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Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben 
 

Az EMMI Igazgatás a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. 
törvény alapján egy gazdálkodó szervezet tekintetében tulajdonosi joggyakorló: 
 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Saját tőke értéke 

2016.12.31. 
(millió forint) 

Állami tulajdoni részesedés 

aránya (%) összege (millió 
forint) 

Városligeti Ingatlanfejlesztő 
Zártkörűen Működő Rt. 

307,3 100 50,0 

Összesen 307,3  50,0 

 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 

2016. évben az EMMI Igazgatásnál az alábbi nemzetközi programok futottak: 

 

Projekt azonosítója Projekt tárgya 
Projekt 

időtartama 

A teljes 
támogatás 

összege  

Önerő 
mértéke  

2016. évi 
felhasználás  

KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 

A támogatáskezelés 
menedzsment 
feltételeinek 
biztosítása, 

színvonalának 
megőrzése az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program 
végrehajtásánál 

2015.08.01-
2023.12.31. 

8.578,4 0,0 4.734, 0 

RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 
RSZTOP-5.1.1-16. – 

Technikai 
Segítségnyújtás 

2015.12.13-
2023.10.31. 

20,0 0,0 0,4 

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8801 
A Magyar Nemzeti 

Roma Platform 
fejlesztése 

2016.06.01-
2017.05.30. 

20,1 1,7 9,7 
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19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím 
 
Az intézmény neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329112 
Honlap: www.emet.gov.hu 
 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
  
Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. 
rendelet alapján az  EMET a  miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Az EMET ellátja 
a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, 
ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának 
előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – 
szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések 
tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Az EMET 
az európai uniós programok megvalósítása során ellát oktatást kiegészítő feladatokat, 
valamint kistérségi felzárkóztató és integrációt segítő programokat bonyolít le. 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről 
szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat alapján a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé (a továbbiakban: Emlékév) 
nyilvánította. Az Emlékévvel kapcsolatos ügyekben javaslattevő, véleményező és tanácsadói 
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására Emlékbizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
került létrehozásra, amely 2017. február 25-éig működik. A Bizottság feladataival és 
működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendőket, ennek keretében a Bizottság 
titkársági feladatait az EMET látja el. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján a 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelésével és az egyéb pályázatkezeléssel összefüggő 
feladatok tekintetében a CSINI jogutódja az EMET. 

Az év során további feladatbővülésként jelentkezett, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal megszüntetéséről, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a TÁMOP 3.3.1-09/01-2010-0002, a 
TÁMOP 4.2.4. A/1-11/1-2012-0001, a TÁMOP 4.2.4 A/2-11/1-2012-0001 projektek terhére 
nyújtott támogatásokat 2016. szeptember 1-jétől, továbbá a Magyarországi Cigányokért 
Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 2016. szeptember 1-jétől az EMET látja el.  

A TKKI az egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet 
megszűnésével összefüggő módosításokról szóló 253/2016 (VIII.24.) Korm. rendelet 
értelmében 2016. augusztus 31-én jogutódlással megszűnt. A rendelet alapján a TKKI 
jogutódja az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű 
tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében az EMET 
lett. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

 

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 3 822,1 1 152,5 1 152,5 7 488,3 4 132,6 108,1 55,2 

ebből személyi 
juttatás 

1 493,6 716,3 716,3 2 051,6 1 223,4 81,9 59,6 

Bevétel 2 578,4 26,0 26,0 4 588,7 4 409,3 171,0 96,1 

Támogatás 1 891,7 1 126,5 1 126,5 1 877,2 1 877,2 99,2 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

374,4 0,0 0,0 1 022,4 1 022,4 273,1 100,0 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 
(fő)  

282,0 205,0 205,0   257,0 91,1   

 
  

  millió forintban egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  1 152,5 26,0 1 126,5 716,3 

 Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 233,7 0,0 233,7 58,3 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016.  (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 
1765/2016.  (XII. 15.) Korm. határozat alapján  

0,2   0,2 0,2 

OVA-ból nyújtott támogatás az 1245/2016.  (V. 18.) 
Korm. határozat alapján 

168,8   168,8 36,5 

RKI-ból nyújtott támogatás az 1438/2016.  (VIII. 17.) 
Korm. határozat alapján 

64,7   64,7 21,6 

Irányító szervi hatáskörben 517,0 0,0 517,0 256,9 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 518,8   518,8 260,4 

Fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-
átcsoportosítás 

-1,8   -1,8 -3,5 

Intézményi hatáskörben 5 585,1 5 585,1 0,0 1 020,1 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 022,4 1 022,4   136,5 

Többletbevétel 4 562,7 4 562,7   912,2 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -28,6 

Előirányzat-módosítás összesen 6 335,8 5 585,1 750,7 1 335,3 

2016. évi módosított előirányzat 7 488,3 5 611,1 1 877,2 2 051,6 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

 

Az EMET 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.152,5 millió forintban lett 
meghatározva, amely 7.488,3 millió forintra emelkedett a 2016. évben. A ténylegesen 
teljesített kiadás 4.132,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 55,2%-a. Az 
előirányzat-módosítás összegéből 233,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 517,0 millió 
forint irányítószervi hatáskörben, valamint 5.585,1 millió forint intézményi hatáskörben 
történt növelésből adódott.  

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás részben a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozásából, részben pedig a 
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében tervezett 
programok megvalósításával kapcsolatosan az EMET által ellátott feladatok támogatására 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. határozattal, 
valamint az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozattal kapott forrásból 
adódott. 

Irányító szervi hatáskörben az előirányzat összességében 517,0 millió forinttal módosult, 
elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított, lebonyolítási számlákhoz 
kapcsolódó kezelői díjak, illetve a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelésével 
összefüggésben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások következtében, de irányító szervi 
módosításnak minősül 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 13. pontja alapján az EMET-nél felhasznált és elszámolt 105,0 millió forint 
is.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 4.853,0 millió forint 
beemelése az előző évi maradvány, a Bursa Hungarica ösztöndíjak bevételei, az Európai 
Uniós programok (EFOP) szerződései, illetve egyéb megállapodások alapján történt. Ezeken 
túl az intézményi saját hatáskörben történt módosításoknak kiemelt tétele a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatóságának (a továbbiakban: NKAI) beolvadása kapcsán 2016. 
december 31-én az EMET előirányzat-felhasználási keretszámlájára beforduló 732,1 millió 
forint előirányzatosítása. 

 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 

 
A személyi juttatások 2016. évre meghatározott 716,3 millió forint összegű eredeti 
előirányzata az év végére 2.051,6 millió forintra emelkedett, a teljesítése 1.223,4 millió 
forintban realizálódott, amelyet elsősorban a lebonyolítási szerződésekből fakadó 
feladatellátás, a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos kezelői feladatok ellátása, az 
Emlékévvel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
kezelésének CSINI-től való átvétele indokolt. A munkaadókat terhelő járulék és szociális 
hozzájárulási adó teljesítése 361,0 millió forint volt, amely a személyi juttatások 
növekedésével párhuzamosan változott.  

Az EMET átlagos állományi statisztikai létszáma a költségvetési év elején 205 főben került 
megtervezésre. Az intézmény éves átlagos statisztikai állományi létszám az év végén 257 
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főben realizálódott. Az év közbeni létszámnövekedésből 15 főt a Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram kezelésének 21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet szerinti, CSINI-től történő 
átvétele indokol. 
 

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 246,0 millió forint összegben került megállapításra, 
amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.363,0 millió forintra változott. Az 
előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi 
előirányzat növelések, valamint az előző évi maradvány felhasználása eredményezte. Az 
előirányzat 696,3 millió forint összegben teljesült. Az összes teljesítés 50,2%-át szolgáltatási 
kiadások, 24,8%-át egyéb dologi kiadások, 19,5%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai, 
4,3%-át készletbeszerzések, 1,2%-át a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, kiadásai 
teszik ki.  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzata eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett, azonban évközi, intézményi hatáskörű módosítással – az EFOP-3.1.4-VEKOP-
15-2015-00001 projekttel összefüggésben – 1.425,0 millió forintra emelkedett és 213,2 millió 
forintban teljesült, köszönhetően a projekt 2019. június 30-áig tartó feladat-ellátásának.  

Egyéb működési célú kiadások sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az intézményi 
hatáskörben végrehajtott 1.744,7 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 1.553,9 
millió forint kiadás teljesült, pályázati programok kapcsán. 
 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

 
A felhalmozási kiadások nem rendelkeztek eredeti előirányzattal, azonban módosított 
előirányzata Kormány illetve intézményi hatáskörű módosítás következtében 301,5 millió 
forintra emelkedett, teljesítése 84,8 millió forintban realizálódott.  
 
Az EMET a beruházások között 42,4 millió forintot költött informatikai eszközök 
(számítástechnikai eszközök, nyomtató), 10,3 millió forintot egyéb tárgyi eszközök 
(elsősorban irodabútor és irodaszer) beszerzésére, illetve 12,2 millió forintot szoftver 
előfizetésekre. A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
17,5 millió forintot tett ki. 
 
Az EMET eredeti előirányzatként a költségvetésében felújítási előirányzattal nem 
rendelkezett és ezt év közbeni módosítás sem érintette.  
 
Az Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadást szintén nem tervezett, azonban évközi, 
intézményi módosítás hatására a módosított előirányzat 2,4 millió forint lett, amely 100%-ban 
teljesült felhalmozási céllal rendelkezésre bocsátott támogatás visszafizetésével 
összefüggésben.  
 

A bevételek alakulása 

 
A 2016. évben az EMET intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 26,0 millió 
forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4.588,7 millió 
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forintra módosult, ebből ténylegesen 4.409,3 millió forint bevétel realizálódott. A bevételek 
99,4%-át az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki, amely az 
EMET igazgatóságain ellátott szakmai feladatokhoz kapcsolódó nemzeti együttműködési, 
civil, köznevelési, felsőoktatási (Bursa Hungarica ösztöndíj), társadalmi felzárkóztatási és 
szociális, egyházi és nemzetiségi programokra, az uniós programokra átvett pénzeszközökből, 
valamint az NKAI megszűnéskori számlaegyenlegének EMET részére történő befordulásából 
tevődik össze.  

Az EMET 26,8 millió forint összegben teljesülő működési bevételét az Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER rendszer) használatával 
összefüggésben befizetett szolgáltatási díj, káreseményt követően bevételezett kártérítés, 0,3 
millió forintban teljesülő felhalmozási bevételét értékesített, selejtezett eszközök eladási ára 
alkotja. 
 

Költségvetési maradvány 

 
Az EMET 2016. évben képződött költségvetési maradványa 3.176,3 millió forint az alábbiak 
szerint:   

− A maradványból 2016. év előtt keletkezett 77,3 millió forint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 
alapján – a GULÁG emlékévvel kapcsolatosan ellátandó feladatokra – rendelkezésre 
bocsátott 196,6 millió forinttal, valamint 3,2 millió forint a TÁMOP-5.2.1-12/1-2012-
0001 Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani 
megalapozása és a program kísérése című projekttel összefüggésben. Ez az összeg 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  

− A 2016. évben keletkezett 3.095,8 millió forintos maradványból 
kötelezettségvállalással terhelt 3.033,9 millió forint, ennek jelentősebb tételei a TKKI-
tól átvett EFOP-3.1.4.-VEKOP-15-2015-00001 számú projekt 1.940,0 millió forintos, 
NKAI beforduló számlaegyenlegének 732,1 millió forintos, valamint a Bursa 
Hungarica ösztöndíjak 131,0 millió forintos maradványa. Az EMET 61,9 millió 
forintos szabad maradványa 1,1 millió forint előre nem tervezhető, engedélyezésre 
nem kerülő többletbevételből, 2,8 millió forint kezelői és lebonyolítói megállapodások 
szerinti programok dologi kiadásaiból, valamint 58,0 millió forint az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozattal kapott támogatás 
kötelezettségvállalással nem terhelt összegéből tevődik össze.  

 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

 
Az EMET vagyona az év során bruttó 424,0 millió forinttal – 1.173,5 millió forintra – nőtt az 
előző évhez képest, ami a bruttó érték 56,6%-os növekedését jelentette, amely az immateriális 
javak 380,5 millió forintos, illetve a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 43,5 millió 
forintos növekedéséből adódott. A bruttó vagyoni érték 39,9%-a immateriális javakban, 
28,0%-a ingatlanokban, 32,1%-a gépek, berendezések, felszerelések, járművekben testesül 
meg.  
 
A tárgyi eszközök bruttó értékének növekedése egyrészt 402,9 millió forint térítésmentes 
átvételből, másrészt 52,7 millió forint beruházás és felújítás aktiválásából, harmadrészt pedig 
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immateriális javak (szoftver) 12,2 millió forintos beszerzéséből adódott, ezt részben 
ellensúlyozta 43,8 millió forint bruttó értékű tárgyi eszköz selejtezése a gépek, berendezések 
számlacsoportból.  
 
Az Intézmény halmozott értékcsökkenése a 2016. évben 718,2 millió forintra nőtt, az 
eszközök nettó értéke így 455,3 millió forintot tett ki. A teljesen (0-ra) leírt eszközök bruttó 
értéke 283,8 millió forint, ezzel az összes eszközön belüli részarányuk 24,2%.    
 

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

 
Az EMET működési bevételét az EPER rendszer használatával összefüggésben befizetett – 
jogszabályban rögzített – szolgáltatási díjak alkotják. A díjakat a rendszer használói a 
pályázati felhívás alapján átutalással teljesítik, amelyről a beérkezést követően az intézmény 
számlát állít ki. Az eljárás jellege miatt az EMET-nek 2016. évben kiszámlázott követelése 
nincs, a nyilvántartott, 2016. költségvetési évben esedékes követelése 0,7 millió forint, amely 
téves kifizetésből származik, és rendezésére 2017. évben kerül sor. 

Az intézmény december 31-én fennálló kötelezettsége 30,8 millió forint volt. A fennálló 
kötelezettségből 30,2 millió forint dologi kiadásokkal (nyitott szállítók), 0,5 millió forint 
személyi juttatásokkal kapcsolatos. 0,1 millió forint pénzügyi teljesítése a 2017. költségvetési 
évben esedékes.  

 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 

 
1. EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú, „Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” 
 

A projekt megvalósítója: EMET (2016. szeptember 1-től, azt megelőzően TKKI; konzorciumi 
partner: Klebelsberg Központ) 
A projekt megvalósítási ideje: 2016. május 1. - 2019. június 30.  
Az EMET-re eső támogatás összege: 2.290,1 millió forint 
A 2016. évi felhasználás összege: 371,0 millió forint 
 
A 6.000,0 millió forint költségvetésű Projektet konzorcium valósítja meg, amelyben az EMET 
konzorciumi partnere a Klebelsberg Központ (a továbbiakban KK). A konzorcium összetétele 
a Projekt szakmai céljából adódik: az Útravaló ösztöndíjasai olyan oktatási intézményekhez 
tartoznak, amelyek nagyobb része a KK, kisebb része más fenntartóhoz (pl. egyházak, civil 
szervezetek, stb.) tartozik. Emiatt az ösztöndíjas tanulók és mentor tanárok jogviszonyait és 
ösztöndíj folyósítását is két támogató rendezi, ezek a KK és a más fenntartóhoz tartozó 
intézmények esetében az EMET.  
 
A partnerek között a 6.000,0 millió forintos költségvetés az alábbiak szerint oszlik meg:  

− EMET – bruttó 2.290,1 millió forint; 
− KK – bruttó 3.709,9 millió forint,  

ami előlegként 2016. május, illetve június hónapban megérkezett a konzorciumi tagok 
számlájára. A költségvetés mindkét konzorciumi partner esetében az ösztöndíjak fedezetéből, 
a szakmai megvalósításhoz szükséges finanszírozásból és egyéb megvalósítási költségekből 
áll. A szakmai feladatok zöme az EMET-hez tartozik. 
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Az Útravaló Ösztöndíjprogram alprogramjaiként az „Út a középiskolába” és az „Út az 
érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének 
elősegítése kapcsán meghatározó elemek a hazai felzárkóztatási programok között. Az 
esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az 
ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló 
ösztöndíjprogram („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”) olyan komplex szolgáltatást 
nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma 
gyerekek/fiatalok nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, 
motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak 
szakmailag felkészült mentorok bevonásával. 

− Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének 
elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. 

− Az „Út a középiskolába” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése 
érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. 

− Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 
középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából. 

 
Szakmai feladatok 
A Projekt főbb szakmai tevékenységei az alábbiakból állnak: 

− az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramokban részt vevő mentorok 
képzése és továbbképzése, pedagógiai-szakmai támogatása; 

− a társadalmi felzárkózást és az esélyegyenlőséget támogató pedagógiai módszertani 
képzések, tanár-továbbképzési programok, tananyag, didaktikai és módszertani 
anyagok fejlesztése; 

− összetett támogató, segítő, a tanulást motiváló rendszer kialakítása; 
− tájékoztató napok szervezése; 
− a teljes jelentkezési folyamat kialakítása és lebonyolítása (jelentkezések benyújtása, 

értékelése, döntés-előkészítés a nyertesekről, döntéshozatal, jogviszonyok létesítése és 
menedzselése; 

− a teljes jelentkezési folyamatot támogató informatikai eszköz kialakítása, fenntartása; 
− motiváló ösztöndíj-támogatás biztosítása a tanulók és mentor tanáraik részére; 
− ügyfélszolgálat működtetése; 
− ösztöndíjasok részére értékelő és élményt adó programok szervezése; 
− a program eredményességének és hatékonyságának mérését célzó értékelések, 

hatásvizsgálatok lefolytatása; 
− képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés – akkreditált pedagógusképzés mentorok számára; 
− szakmai műhelyek, programok, workshopok, jó gyakorlatok disszeminációja, tudás és 

tapasztalat megosztás; 
− tanulmányi versenyek szervezése; 
− tapasztalatok eredményeinek elemzése, beszámolók készítése. 
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/5 Egyéb feladatok támogatása 

20/5/20 Maradványelszámolás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként     

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,9 2,9 0,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 5,9 5,9 0,0 0,0 

Módosítások összesen 8,8 8,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 8,8 8,8 0,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 8,8 8,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,9 2,9 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 5,9 5,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 8,8 8,8 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 27,4 0,0 0,0 8,8 0,0   

ebből: személyi juttatás        

Bevétel 5,1 0,0 0,0 5,9 5,9 116% 100% 

Támogatás        

Előirányzat-maradvány 25,3 0,0 0,0 2,9 2,9 11% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 2,9 millió forint 
előző évi maradvány és 5,9 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre 
álló előirányzat 8,8 millió forint volt. 
A jogcímcsoporton 2,9 millió forint 2015. évben képződött maradvány igénybevétele történt 
az Ávr. 99. § (6) bekezdése szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által előírt és jogutód 
nélküli fejezeti kezelésű előirányzatok bevételéből. 
A jogcímcsoporton 5,9 millió forint bevétel keletkezett az előző évi támogatási szerződések 
elszámolásai alapján előírt követelésekre befolyt bevételből, amely a jogutód nélkül megszűnt 
fejezeti kezelésű előirányzatok miatt erre a jogcímcsoportra teljesült és került 
előirányzatosításra. 
A teljes 8,8 millió forint a 2016. év végi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét 
képezi. 
 

20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

20/25/10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként     

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,1 2,1 0,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,0 1,0 0,0 0,0 

Módosítások összesen 3,1 3,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3,1 3,1 0,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,1 3,1 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,1 2,1 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,0 1,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3,1 3,1 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1,1 0,0 0,0 3,1 3,1 282% 100% 

ebből : személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 2,1 0,0 0,0 1,0 1,0 48% 100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 1,1 0,0 0,0 2,1 2,1 191% 100% 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− egyéb (megjelölve) 3,1 0,0 3,1 

  központi kezelésű előirányzatok (1db) 2,1 0,0 2,1 

  befizetési kötelezettség (1db) 1,0 0,0 1,0 

Összes kifizetés 3,1 0,0 3,1 

 
 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 2,1 millió forint 
előző évi maradvány és 1,0 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a rendelkezésre 
álló előirányzat 3,1 millió forint volt. 
 

A jogcímcsoporton 2,1 millió forint 2015. évben képződött maradvány igénybevétele történt 
(befizetési kötelezettségként) az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása szerint a 
LXV. Bethlen Gábor Alap részére a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről 
szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében. 

A jogcímcsoporton 1,0 millió forint bevétel keletkezett az 1741/2015. (X. 13.) és az 
1182/2016 (IV. 11.) Korm. határozatok alapján az Országvédelmi Alapból kapott, a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által Zamárdi ingatlanban 
menekült kísérő nélküli kiskorúak ideiglenes elhelyezésére biztosított forrás elszámolásából.  

 

A fenti befizetési kötelezettségek (összesen 3,1 millió forint) a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (továbbiakban: NGM) Kincstár különleges bevételek számlájára kerültek 
befizetésre 2016. évben. 
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20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 989,9   7 989,9   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 239,8   1 239,8   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 711,5   711,5   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -184,0   -184,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 500,9 500,9     

- 2016.évi többletbevétel 259,0 259,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 15,2   15,2   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 25,0   25,0   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 20,0   20,0   

Módosítások összesen 2 587,4 759,9 1 827,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 10 577,3 759,9 9 817,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 989,9 0,0 7 989,9 

Módosítások kedvezményezettenként -184,0 0,0 -184,0 

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -184,0   -184,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 771,4 759,9 2 011,5 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 500,9 500,9 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 259,0 259,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 711,5 0,0 711,5 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 239,8 0,0 1 239,8 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 15,2 0,0 15,2 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 25,0 0,0 25,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 20,0 0,0 20,0 

2016. évi módosított előirányzat 10 577,3 759,9 9 817,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 9 421,6 7 989,9 9 229,7 10 577,3 10 577,1 112% 100% 

ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel 560,6     259,0 259,0 46% 100% 

Támogatás 8 928,1 7 989,9 9 229,7 9 817,4 9 817,4 110% 100% 

Előirányzat-maradvány 433,9    500,9 500,9 115% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye (1 db) 34,7   34,7 

− nonprofit társaság (14 db) 10 541,0   10 541,0 

− egyéb (megjelölve) 1,4 0,0 1,4 

 központi kezelésű előirányzatok (1 db) 0,3   0,3 

 befizetési kötelezettség (1 db) 1,1   1,1 

Összes kifizetés 10 577,1 0,0 10 577,1 

 

Az előirányzat kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és 
szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött 
támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok 
által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti 
tervvel összhangban elkészített 2016. évre vonatkozó költségtervek, illetve egyedi döntés 
alapján történt. 

Az előirányzatról támogatott nonprofit gazdasági társaságok hazánk kulturális és művészeti 
életének fejlődéséhez, sokszínűségéhez közhasznú tevékenységeik ellátásán keresztül járulnak 
hozzá, így feladatuknak tekintik különösen, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett, 
a világ minden részéről vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, ugyanakkor a 
vidéken élő művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a produkciókat. 

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatán 7.989,9 millió 
forint került megtervezésre, amely a 2016. évi LXXVI. törvény értelmében 1.239,8 millió 
forinttal növekedett. Az előirányzat az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat, az 1348/2016. 
(VII. 6.) Korm. határozat, az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat és az 1621/2016. (XI. 
11.)  Korm. határozat értelmében 711,5 millió forinttal módosult. Más fejezet javára történő 
átcsoportosítás következtében az előirányzat 184,0 millió forinttal csökkent, a 2015. évi 
maradvány előirányzatosításával 500,9 millió forinttal, a korábbi évek támogatási 
szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 259,0 millió forint 
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bevétellel növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 
15,2 millió forinttal, fejezeti tartalékról történő átcsoportosítással 25,0 millió forinttal, saját 
intézménytől átcsoportosított 20,0 millió forinttal növekedett, összesen 10.577,3 millió 
forintra módosult. 

Az Országgyűlés a 2016. évi LXXVI. törvény elfogadásával az MNF Magyar Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. részére 200,0 millió forint, a 
Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 365,0 millió forint, a Concerto 
Akadémia Nonprofit Kft. részére 200,0 millió forint többlettámogatást biztosított a társaságok 
2016. évi működéséhez. Továbbá a MANK Nonprofit Kft. részére a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 
1566” emlékév megrendezésével összefüggő programok megvalósításához 474,8 millió forint 
összegű támogatást biztosított.  

A Kormány 
− az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozatával a Müpa Budapest - Művészetek Palotája 

Nonprofit Kft. részére Plácido Domingo 2016. augusztus 10-i budapesti fellépésének 
megvalósításához 317,5 millió forint többlettámogatás; 

− az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozatával a MANK Nonprofit Kft. részére a Cseh 
Tamás Archívum működéséhez 44,0 millió forint többlettámogatás;  

− az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatával a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 
részére az ideiglenes játszóhelyi működésének többlet kiadásaihoz 150,0 millió forint 
egyszeri támogatás; 

− az 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozatával a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. részére 
2016. évi működésének biztosításához 200,0 millió forint egyszeri támogatás 
biztosításáról rendelkezett. 

Az előirányzat az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. tőkeemelése 
kapcsán 184,0 millió forinttal csökkent, az összeg átcsoportosításra került a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezethez. 

Az előirányzat a 20/28/3/2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása előirányzaton 
keletkezett megtakarítás átcsoportosításával 15,2 millió forinttal, valamint a fejezeti 
tartalékról történő átcsoportosítással 25,0 millió forinttal növekedett. 

Az előirányzat a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a MANK Nonprofit 
Kft. részére történő átadása miatt saját intézménytől átcsoportosított 20,0 millió forinttal 
növekedett. 
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Az előirányzatról 2016. évben az alábbi társágok részesültek támogatásban: 

  A társaság neve 

EMMI 
tulajdonosi 
joggyakorló 

A társaság 2016. évi támogatása 
(millió forint) 

Támogatott feladat 

2016.12.31. 
(%) 

Működési 
támogatás 

Meghatározott 
feladat 

támogatása 

1 
Concerto Akadémia 
Nonprofit Kft. 

100 498,5  

Kulturális műsorok, 
rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

2 
Filharmónia 
Magyarország Nonprofit 
Kft. 

100 249,0  

Kulturális műsorok, 
rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

3 
Honvéd Együttes 
Művészeti Nonprofit Kft. 

100 472,5 81,0 
Zeneművészeti 
táncművészeti 
tevékenység 

4 
MACIVA Magyar 
Cirkusz és Varieté 
Nonprofit Kft. 

100 189,0  
Cirkuszművészeti 
tevékenység 

5 MANK Nonprofit Kft. 100 848,9 474,8 
Alkotóházak, Cseh 
Tamás Archívum 
működtetése 

6 

MNF Magyar Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár 
Nonprofit Kft. 

100 1 866,0  
Zeneművészeti 
tevékenység 

7 

Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ 
Műemlékhelyreállító, 
Ingatlanfenntartó és -
hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

 0 49,8  

Múzeumi, 
gyűjteményi, 
kiállítási, 
közművelődési, 
közönségkapcsolati 
tevékenység 

8 
Müpa Budapest - 
Művészetek Palotája 
Nonprofit Kft. 

100 2 058,0 342,5 

Kulturális műsorok, 
rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

9 
Nemzeti Filmszínház 
Nonprofit Kft. 

0 68,7 10,3 

Film, video és egyéb 
képfelvétel vetítése 
mozikban, 
filmklubokban, 
szabadtéren, 
nyilvános vetítési 
helyeken 

10 
Nemzeti Színház 
Közhasznú Nonprofit Zrt. 

100 1 625,0  
Színházi 
tevékenység 

11 
Nemzeti Táncszínház 
Nonprofit Kft. 

100 646,0  
Táncművészeti 
tevékenység 
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  A társaság neve 

EMMI 
tulajdonosi 
joggyakorló 

A társaság 2016. évi támogatása 
(millió forint) 

Támogatott feladat 

2016.12.31. 
(%) 

Működési 
támogatás 

Meghatározott 
feladat 

támogatása 

12 
NKÖV Nemzeti 
Kulturális Örökség 
Védelmi Nonprofit Kft. 

100 776,5  

Történelmi hely, 
építmény, egyéb 
látványosság 
működtetése, 
megóvása 

13 
Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ 
Nonprofit Kft. 

100 202,0  

Kulturális műsorok, 
rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

14 
Camp Europe Felsőörs 
Oktatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

 0 82,5  
Snétberger Zenei 
Tehetség Program 
fenntartása 

  
20/28/2 előirányzat 
összesen  

  9 632,4 908,6 10 541,0 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 10.577,1 millió forintban teljesült. Ebből 500,6 millió 
forint a 2015. évben vállalt kötelezettség, amelynek kifizetése áthúzódott a 2016. évi 
költségvetési évre. A költségvetési év végére az előirányzaton 0,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a LXV. Bethlen Gábor Alap részére 0,3 
millió forint átcsoportosítására került sor. 

Az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat, valamint az 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 
alapján kapott, de fel nem használt támogatás tekintetében 1,1 millió forint visszafizetési 
kötelezettség rendezésére került sor az NGM felé. 

A Kincstár részére 34,7 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték fedezeteként. 

A 2016. évben megítélt támogatások 91,4 %-a szolgált a támogatott gazdasági társaságok 
működésének finanszírozására, és 8,6 % volt szakmai támogatás.  
Az előirányzatról szakmai támogatásban részesült  

− a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. a Honvéd férfikar közreműködésének 
biztosítására (Pécsen és Esztergomban 3 előadás) 6,0 millió forint, valamint 
eszközbeszerzés és épület felújítás támogatására 75,0 millió forint, 

− a MANK Nonprofit Kft. az 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján a „Zrínyi 
Miklós-Szigetvár 1566” emlékév megrendezésével összefüggő programok 
megvalósításához 474,8 millió forint, 

− a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. 
határozat alapján Plácido Domingo 2016. augusztus 10-i budapesti fellépésének 
megvalósításához 317,5 millió forint, 

− a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. a Sanghaji Őszi Nemzetközi 
Művészeti Fesztiválon való magyar megjelenés megvalósítására 25,0 millió forint, 
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− a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. a Saul fia c. film regisztrált diákcsoportok 
számára díjmentesen látogatható vetítések című program megvalósításához a 
1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján 10,3 millió forint összegben. 

 

20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

20/28/3/1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 249,7   249,7   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,6 0,6     

- 2016.évi többletbevétel 7,9 7,9     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 10,0   10,0 8,7 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -8,7 

Módosítások összesen 18,5 8,5 10,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 268,2 8,5 259,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 249,7 0,0 249,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 18,5 8,5 10,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,6 0,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 7,9 7,9 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 10,0 0,0 10,0 

2016. évi módosított előirányzat 268,2 8,5 259,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 252,2 249,7 249,7 268,2 268,2 106% 100% 

ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel 0,6     7,9 7,9 1317% 100% 

Támogatás 252,2 249,7 249,7 259,7 259,7 103% 100% 

Előirányzat-maradvány      0,6 0,6   100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye (1 db) 0,9   0,9 

− nonprofit társaság (1 db) 266,7   266,7 

− egyéb (megjelölve) 0,6 0,0 0,6 

 központi kezelésű előirányzatok (1 db) 0,6   0,6 

Összes kifizetés 268,2 0,0 268,2 

 

Az előirányzat felhasználásának jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §, illetve az Országos 
Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat. 
 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: 
FSZK) számos fogyatékosságügyi fejlesztés valósult meg a következő stratégiai területeken: 

− kutatási tevékenység, felmérések és helyzetelemzések készítése a fejlesztések 
megalapozásához; 

− szakemberképzések kialakítása és biztosítása a képzési paletta széles spektrumán; 
− szakmai szolgáltató hálózatok működtetése, fejlesztése; 
− szakmai monitoring tevékenység; 
− bekapcsolódás az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó fogyatékosügyi 

kezdeményezések tervezésébe; 
− pályázatfigyelés és forrásteremtés.  

A jogcímen megtervezett eredeti kiadási előirányzat 249,7 millió forint volt, a 2015. évi 
maradvány előirányzatosításával 0,6 millió forinttal, a korábbi évek támogatási 
szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 7,9 millió forint bevétellel 
növekedett. Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a 20/46 
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok 
előirányzatról 10,0 millió forinttal növekedett, összesen 268,2 millió forintra módosult.  

  A társaság neve 
EMMI tulajdonosi 

joggyakorló 
A társaság 2016. 
évi támogatása 
(millió forint) 

Támogatott feladat 

2016.12.31. (%) 

1 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

100 266,7 

Fogyatékossággal élők 
társadalmi integrációját és 
életminőségét 
segítőprogramok, támogatások 

Az előirányzat az FSZK számára a 2016. évi működésének és szakmai programjainak 
támogatására 255,7 millió forint, továbbá pályázatokhoz kapcsolódó lebonyolítási díj címén 
11,0 millió forint összegben került felhasználásra.  
A Kincstár részére 0,9 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték fedezeteként. 
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Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a LXV. Bethlen Gábor Alap részére 0,6 
millió forint átcsoportosítására került sor. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 268,2 millió forintban teljesült, a költségvetési év 
végére az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20/28/3/2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 133,3   133,3   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2     

- 2016.évi többletbevétel 120,0 120,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -15,8   -15,8   

Módosítások összesen 104,4 120,2 -15,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 237,7 120,2 117,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 133,3 0,0 133,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 104,4 120,2 -15,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 120,0 120,0 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -15,8 0,0 -15,8 

2016. évi módosított előirányzat 237,7 120,2 117,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 256,8 133,3 133,3 237,7 237,7 93% 100% 

ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel 53,2     120,0 120,0 226% 100% 

Támogatás 203,9 133,3 133,3 117,5 117,5 58% 100% 

Előirányzat-maradvány     0,2 0,2  100% 

 
 

3031



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye (1 db) 1,2   1,2 

− nonprofit társaság (1 db) 236,5   236,5 

Összes kifizetés 237,7 0,0 237,7 

 

Az előirányzat a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyévi működési kiadásaira 
valamint egyéb meghatározott feladataira nyújt támogatást. A szervezet fenntartja és 
üzemelteti a Velencei-tavi Vízi Sportiskolát, valamint közreműködött telephelyén az integrált 
rehabilitációs és sportközponti részleg beruházási munkálataiban. A beruházás befejezését 
követően működteti a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központot, amely a Tóparti 
Szakambulancia, a Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Tóparti Fogyatékos 
Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja intézményekből áll. 

Az előirányzat a költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzatán, 133,3 
millió forint összegben került megtervezésre, amely a 2015. évi maradvány 
előirányzatosításával 0,2 millió forinttal, a korábbi évek támogatási szerződéseinek 
elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 120,0 millió forint bevétellel növekedett. 
Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 15,8 millió forinttal 
csökkent, összesen 237,7 millió forintra módosult. 

Az előirányzatról a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra 0,6 millió 
forint, a 20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
előirányzatra 15,2 millió forint megtakarítás került átvezetésre. 

 

  A társaság neve 

EMMI 
tulajdonosi 
joggyakorló 

A társaság 2016. évi támogatása 
(millió forint) 

Támogatott feladat 

2016.12.31. (%) 
Működési 
támogatás 

Meghatározott 
feladat 

támogatása 

1 
Pro Rekreatione 
Közhasznú 
Nonprofit Kft.  

100 225,5 11,0 

Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola üzemeltetése, 
Korai fejlesztő és 
rehabilitációs központ 
működtetése 

Az előirányzat a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működésére 225,5 
millió forint, a Tóparti Szakambulancia Intézmény működésére 11,0 millió forint összegben 
került felhasználásra. 

A Kincstár részére 1,2 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték fedezeteként. 
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A jogcímcsoport kiadási előirányzata 237,7 millió forintban teljesült. A költségvetési év 
végére az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20/28/4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 608,5   608,5   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4,5   4,5   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -361,4   -361,4   

- 2016.évi többletbevétel 18,5 18,5     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,5   -2,5   

Módosítások összesen -340,9 18,5 -359,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 267,6 18,5 249,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 608,5 0,0 608,5 

Módosítások kedvezményezettenként -361,4 0,0 -361,4 

 - saját intézménynek -361,4 0,0 -361,4 

    = meghatározott feladatra -361,4 0,0 -361,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,5 18,5 2,0 

- 2016.évi többletbevétel 18,5 18,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4,5 0,0 4,5 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,5 0,0 -2,5 

2016. évi módosított előirányzat 267,6 18,5 249,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 943,1 608,5 608,5 267,6 267,6 28% 100% 

ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel       18,5 18,5   100% 

Támogatás 614,7 608,5 608,5 249,1 249,1 41% 100% 

Előirányzat-maradvány 328,4        0%   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye (1 db) 0,1   0,1 

− nonprofit társaság (3 db) 267,5   267,5 

Összes kifizetés 267,6 0,0 267,6 

 

Az előirányzat köznevelési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok működésének és 
szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között létrejött 
támogatási szerződések alapján. Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok 
által benyújtott, tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti 
tervvel összhangban elkészített 2016. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés 
alapján történt. 

A jogcímcsoport költségvetési törvényben meghatározott eredeti kiadási előirányzatán 
608,5 millió  forint került megtervezésre. Az előirányzat az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat értelmében 4,5 millió forinttal növekedett, saját intézménynek történő 
átcsoportosítás eredményként 361,4 millió forinttal csökkent. Az előirányzat a korábbi évek 
támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből adódóan 18,5 millió 
forint bevétellel növekedett, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 2,5 
millió forinttal csökkent, összesen 267,6 millió forintra módosult. 
A Kormány az 1260/2016. (VI. 6.)  Korm. határozatával a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: KELLO) részére „A Szabadság tér’89 – a rendszerváltoztatás aktái” című 
könyvsorozat iskolákba és könyvtárakba történő eljuttatásához 4,5 millió forint támogatás 
biztosításáról rendelkezett. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatról kapott működési támogatás segítségével az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Educatio) fejlesztette és működtette az 
oktatás informatikai szakrendszereit, digitális tartalomszolgáltatási feladatokat látott el a 
köznevelés és felsőoktatás számára. A köznevelési és felsőoktatási rendszerben megvalósuló 
központi fejlesztések érdekében a felsorolt tevékenységek keretein belül az Educatio jelentős 
értékben valósított meg európai uniós kiemelt projekteket, ezzel gondoskodva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) által a Minisztérium 
hatáskörébe utalt közfeladatok ellátásáról. A 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján az 
Educatio 2015. december 31. napjával megszüntetésre került, az általa ellátott feladatokat 
2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) vette át. Az OH részére az 
átvett feladatok ellátásához kapcsolódóan 361,4 millió forint átcsoportosítására került sor.  
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Az előirányzatról a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzatra 2,5 millió 
forint került átvezetésre. 

  A társaság neve 

EMMI 
tulajdonosi 
joggyakorló 

A társaság 2016. évi 
támogatása (millió forint)  

Támogatott feladat 

2016.12.31.  (%) 
Működési 
támogatás 

Meghatározott 
feladat 

támogatása 

1 

OMSZI 
Intézményfenntartó 
Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

0 245   

Idősek, fogyatékosok 
bentlakásos ellátása  és 
köznevelési intézmények 
működtetésével összefüggő 
feladatok  

2 
Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. 

100   4,5 

A tankönyvek országos 
megrendelése, beszerzése és az 
iskolák számára történő 
eljuttatásának megszervezése 

3 Pro Rekreatione 
Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

100   18 

Gyógypedagógiai tanácsadás, 
korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás a Tóparti Pedagógiai 
Szakszolgálat keretében 

  20/28/4 előirányzat összesen 245 22,5 267,5 

 
Az előirányzatról támogatásban részesült 

− az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működési 
kiadásaira 245,0 millió forint, 

− a KELLO „A Szabadság tér’89 – a rendszerváltoztatás aktái” című könyvsorozat 
iskolákba és könyvtárakba történő eljuttatásához 4,5 millió forint, 

− valamint a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. a Tóparti Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményben gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás szakmai tevékenységek támogatására 18,0 millió forint összegben. 

A Kincstár részére 0,1 millió forint került átvezetésre kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték fedezeteként. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 267,6 millió forintban teljesült. A költségvetési év 
végére az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 26,3 0,0 26,3 0,0 

Módosítások jogcímenként     

- Saját intézménynek átcsoportosítás -62,9 0,0 -62,9 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 040,0 1 040,0 0,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 6,5 6,5 0,0 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 2 034,1 0,0 2 034,1 0,0 

Módosítások összesen 3 017,7 1 046,5 1 971,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 044,0 1 046,5 1 997,5 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 26,3 0,0 26,3 

Módosítások kedvezményezettenként -62,9 0,0 -62,9 

 - saját intézménynek -62,9 0,0 -62,9 

    = meghatározott feladatra -62,9 0,0 -62,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3 080,6 1 046,5 2 034,1 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 040,0 1 040,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 6,5 6,5 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 2 034,1 0,0 2 034,1 

2016. évi módosított előirányzat 3 044,0 1 046,5 1 997,5 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1 221,6 26,3 26,3 3 044,0 2 179,0 178% 72% 

 
ebből: személyi juttatás        

Bevétel 63,4 0,0 0,0 6,5 6,5 10% 100% 

Támogatás 1 398,8 26,3 26,3 1 997,5 1 997,5 143% 100% 

Előirányzat-maradvány 799,4 0,0 0,0 1 040,0 1 040,0 130% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− más fejezet intézménye (1db) 2 179,0 0,0 2 179,0 

Összes kifizetés 2 179,0 0,0 2 179,0 

 
 

Az alcím eredeti támogatási előirányzata 26,3 millió forint volt, amely NGM engedéllyel 
(NMG/6505/1/2016) végrehajtott, előirányzatok közötti átcsoportosítással 2.034,1 millió 
forinttal módosult. Az alcímen továbbá 1.040,0 millió forint maradvány és 6,5 millió forint 
bevétel került előirányzatosításra. Az előirányzat megtakarítása terhére az Eötvös József 
Főiskola likviditási helyzetének stabilizálása érdekében 62,9 millió forint került 
átcsoportosításra az NGM/42367/1/2016 engedélye alapján. 
 
A kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére a Kincstár részére 2.179,0 
millió forint került folyósításra 2016. évben, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összege 865,0 millió forint. 
 

20/51 Fejezeti általános tartalék 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 020,5 0,0 1 020,5 0,0 

Módosítások jogcímenként     

- Saját intézménynek átcsoportosítás -86,8 0,0 -86,8 0,0 

- Fejezeti tartalékról előir. átcsop. egyéb fej.kez.előir.-ra -1 104,5 0,0 -1 104,5 0,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 170,8 0,0 170,8 0,0 

Módosítások összesen -1 020,5 0,0 -1 020,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 020,5 0,0 1 020,5 

Módosítások kedvezményezettenként -86,8 0,0 -86,8 

 - saját intézménynek -86,8 0,0 -86,8 

    = meghatározott feladatra -86,8 0,0 -86,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -933,7 0,0 -933,7 

- Fejezeti tartalékról előir. átcsop. egyéb fej.kez.előir.-ra -1 104,5 0,0 -1 104,5 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 170,8 0,0 170,8 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0   

 
ebből: személyi juttatás        

Bevétel 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,3 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
 
Az alcím eredeti támogatási előirányzata 1.020,5 millió forint volt, melyet saját intézménytől 
átcsoportosított előirányzat 170,8 millió forinttal növelt, míg fejezeti hatáskörben saját 
intézmény javára történt átcsoportosítás 86,8 millió forint, fejezeti hatáskörben más fejezeti 
kezelésű előirányzat javára történt átcsoportosítás 1.104.5 millió forint összeggel csökkentett. 
 
Az EMMI Igazgatására összesen 86,8 millió forint került átcsoportosításra. Ez az előirányzat 
biztosított fedezetet: 

− 13,0 millió forint az Unesco Bizottság működési költségeire és programjai 
megrendezéséhez,  

− 19,2 millió forint a miniszteri külföldi utazások fedezet kiegészítésére,  
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− 30,0 millió forint az Európai Roma Keretstratégia értékelésére megrendezésre került 
nemzetközi konferencia költségei, 

− 17,9 millió forint a Pszichoszomatikus Ambulancia Kft részére pszichológiai tesztek 
készítése és értékelése költségire, 

− 3,0 millió forint az 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás alapján a Törőcsik Mari 
Ösztöndíj 2015/16 tanévi költségére, 

− 2,3 millió forint egy előadássorozat támogatására a világban zajló keresztényüldözés 
ismertetéséről, Timothy Cho fellépésével, 

− 0,7 millió forint került átadásra rendkívüli szociális segély kifizetésére és 
− 0,6 millió forint összegben egy futóversenyen résztvevő munkatársak egyen futópóló 

költségeire. 
 

A fejezeti általános tartalék tárgyévi támogatás kerete a fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, 
év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldására szolgált. Ennek keretében 
81 db átcsoportosítás történt fejezeten belül más fejezeti kezelésű előirányzatra a fenti 
feladatok biztosítása, végrehajtása érdekében. 
 

20/63 Fejezeti stabilitási tartalék 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13 797,9 0,0 13 797,9 0,0 

Módosítások jogcímenként     

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben -6 000,0 0,0 -6 000,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -7 797,9 0,0 -7 797,9 0,0 

Módosítások összesen -13 797,9 0,0 -13 797,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13 797,9 0,0 13 797,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -13 797,9 0,0 -13 797,9 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -7 797,9 0,0 -7 797,9 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben -6 000,0 0,0 -6 000,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 13 797,9 7 797,9 0,0 0,0   

 
ebből: személyi juttatás        

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,0 13 797,9 7 797,9 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az alcím eredeti támogatási előirányzata 13.797,9 millió forint volt, amelynek 
felhasználásáról (fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról) az Országgyűlés, 
illetve a Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára az alábbiakban döntött: 

− a 2016. évi LXXVI. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. tv. módosítása alapján 6.000,0 millió forint, 

− az 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 2.909,8 millió forint, amelyből TIOP 
projektek támogatására az 1582/2016. (X. 25.) és az 1614/2016 (XI. 8.) Korm. 
határozatok végrehajtása érdekében az ÁEEK fenntartása alá tartozó  
= Zala Megyei Szent Rafael Kórház (2.344,0 millió forint),  
= a Felső-Szabolcsi Kórház (378,8 millió forint) és  
= a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (187,0 millió forint) 

részesült támogatásban, 
− az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint, amelyből a 2017. 

évi Nemzetközi Családügyi Konferencia Magyarországon történő megrendezéséhez 
szükséges támogatás átcsoportosítása történt 
= az EMMI Igazgatása részére 150,0 millió forint és  
= a 20/16/6 Családpolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára 250,0 

millió forint összegben, 
− az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4.488,1 millió forint összegben, 

amelyből évközben felmerült és egyéb fejezeti feladatok végrehajtása érdekében került 
átcsoportosításra  
= a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények részére 4.100,0 millió forint 

összegben (5 cím Egyetemek, főiskolák 3.900,0 millió és 10/2 alcím Gyógyító-
megelőző ellátás intézetei 200,0 millió), valamint  

= a 20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatra 104,1 millió forint és  
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= a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatra 284,0 millió forint összegben.  

 
Az alcím tekintetében a fentiekben meghatározott fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosítások végrehajtásra kerültek. 
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EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
EGÉSZSÉGPOLITIKA 
 
A Kormány elfogadta az egészségpolitikai intézkedések alapelveit az „Egészséges 
Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. 
(II. 10.) Korm. határozattal. 
 
Elsődleges szempontok között szerepel az egészségügy működési hatékonyságának növelése, 
a felszabaduló források átcsoportosíthatósága a prevenció és az ellátás fejlesztésére, így a 
meglévő források felhasználásával a legtöbb egészségérték megőrzése és fejlesztése 
valósulhat meg. Kormányzati prioritás az egészségügyi alapellátás új alapokra helyezése, 
prevenciós tevékenységének erősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer 
kialakítása. Kiemelt fontosságú az ágazati informatikai fejlesztések kiaknázása, és az 
informatikai, technikai újdonságok elérhetővé tétele a lakosság számára.  
 
A jövőkép eléréséhez a tárca megfogalmazta az általános ágazati célkitűzéseket, amelyek 
tükrözik az ágazat hatékonyságának növekedését:  

− a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2 évvel 2020-ra 
(összhangban az Európai Innovációs Partnerség Aktív és Egészséges Idősödés 
zászlóshajó kezdeményezéssel; EU-átlag elérése 2022-re),  

− a születéskor várható élettartam nők esetében 78,3 évről 80 évre és férfiak esetében 
70,3 évről 72 évre emelkedik, 

− 10%-kal csökken a standardizált halálozási arány (per 100 000 lakos) mértéke, 
− a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, 
− az egészségtudatos magatartás elősegítése, az egyéni felelősségvállalás ösztönözése, 
− a területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban 

mutatkozó különbségek csökkentése.  
 
Alapellátás fejlesztése 
 
Az alapellátás megerősítése a tárca elsődleges feladatai közé tartozik. Az alapellátás 
kompetenciájának növelése hatékonyságnövekedést jelent, tekintettel arra, hogy költségesebb, 
magasabb szintű ellátást vált ki. 
 
Háziorvosi letelepedési, és praxisjog vásárlási pályázat  
 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. §-ában foglaltak alapján 
tovább folytatódott a betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének 
támogatására a pályázati lehetőség, továbbá a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges 
praxisjog vásárlásának támogatására is lehetőség volt pályázni. 
 
2016. október 15-ig lehetett pályázni a programokra, összesen 750,0 millió forint állt 
rendelkezésre, de a 2016. évben a korábbiakhoz képest újdonság volt, hogy a beérkezett 
kérelmek a benyújtás sorrendjében folyamatosan, de legkésőbb a benyújtást követő 60 napon 
belül kerültek elbírálásra. 2016. évben a két támogatási fajtára összesen 112 pályázat érkezett: 
praxisjog vásárlási pályázatra 77 orvos, a háziorvosi letelepedési pályázatára 35 orvos 
jelentkezett.  
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Alapellátás megújításának második üteme 

 
Az Alapellátás megújításának II. üteme egyik részeként 2016. évben újabb 10,0 milliárd forint 
a háziorvosi szolgálatok díjazásának emelését szolgálta. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében 
valamennyi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgáltató díjazása 
emelkedett körzetenként havi 130 ezer forinttal, 2016. január 1-ig visszamenőleg. A 
háziorvosok letelepedési pályázatára és a praxisjog vásárlási pályázatra 2016-ban összesen 
750 millió forint állt rendelkezésre. A letelepedési pályázaton 2016-ig az elnyerhető 
támogatási összeg 6,0 és 10,0 millió forint között alakult. A praxisjog megvásárlása 2016. 
június 16-a óta illetékmentes. 
Ezen túlmenően 100,0 millió forintot kapott az iskola-egészségügyi ellátás. Ez a plusz forrás 
2016. januártól történő beépülése 5,9 %-os emelést jelentett, amelyet az évek óta változatlan 
szintű díjazás indokolt. 
A védőnők 2,0 Mrd forint összegű költségvetési támogatásban részesültek, ennek 2016. 
január 1-től történő beépítése 10,4 %-os előrelépést jelentett a díjazásban, (2010. óta már 
25%-kal emelkedett a szakterület finanszírozási kerete). A szolgáltatóknak a növekmény 
teljes összegét a védőnők egyszeri és kiegészítő díjazására kell fordítaniuk. 
Az alapellátást nyújtó fogorvosok 2,0 Mrd forint összegű támogatásban részesültek, ez a 
többlet 2016. januártól havi szinten 7,7%-os emelést jelentett. A plusz forrás a fejkvóta 
szerinti fix díjak emelésére szolgált.  
Svájci-magyar Együttműködési Program – Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram 2012-2016.  

 
A 15.294.118 CHF támogatással megvalósuló projekt keretében, Észak-Alföld és Észak-
Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 praxisközösség került 
kialakításra (Berettyóújfalu, Jászapáti, Borsodnádasd, Heves központokkal). 
A modellprogram főbb jellemzői, hogy önkéntes, alkalmi társuláson alapultak, 38 ezer 
felnőttre és 10 ezer gyermekre terjedt ki, amelyben egy praxisközösségbe 6 háziorvos 6 
nővérrel került be. A modell a horizontális integrációt igyekezett megvalósítani az egyes 
alapellátásban megjeleníthető egészségügyi szolgáltatások között, amely többek között a 
védőnőket is bekapcsolta a rendszerbe és közvetlen anyagi ösztönzést tartalmazott a 
többletfeladatok ellátására, amelyeket számon is kért az abban résztvevőktől. A modell új 
szereplőket kapcsolt be a háziorvos melletti team-munkába, amelyben gyógytornász, 
egészségpszichológus, dietetikus, segéd‐egészségőr és népegészségügyi koordinátor vett 
részt. Az új szereplők segítségével új funkciók kerültek elérhetővé a páciensek lakóhelyének 
közelében pl. életmód tanácsadás, szűrések, kockázatmenedzselés. 
 
Prioritásként szerepeltek a praxisközösség területén élő roma nemzetiségű lakosok: 
- alapellátáshoz való hozzáférése, esélyegyenlőségének és minőségének javítása,  
- közösségi orientációjú fejlesztése, amely bevonta a helyi roma közösségeket is,  
- a roma közösség megszólítása a közösségből származó, abban ténylegesen benne élő, és a 

közösség standardjaitól nem különböző személy részéről érkezik (roma anya-gyermek 
egészség program; roma segéd egészségőrök képzése; roma egészségfelelős képzés). 

A program keretében kb. 50 ezer fő, ebből közel 10 ezer fő roma nemzetiségű komplex – több 
mint 20 féle paramétert adó - szűrésen és kapcsolódó életmód tanácsadásban részesült. 
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Védőnői ellátás fejlesztése  
 

A védőnői hálózat közel 100 éve működő, a családok egészségét védő, a családok támogatását 
szolgáló ellátási rendszer. A védőnők a népegészségügy és a prevenció magasan képzett 
szakemberei, akik közreműködnek a nő-, anya-, csecsemő- gyermek-, ifjú- és a család 
egészségnek védelme mellett a közegészségügyi, a járványügyi, az egészségfejlesztési 
feladatok ellátásban. 
 
Koragyermekkori (0-7) program - TÁMOP 6.1.4  

 
Az európai uniós támogatásból (2,5 milliárd forint) megvalósuló program minden – de 
különösen a speciális támogatást igénylő - 0-7 éves korú gyermek egészséges életkezdetének 
és sikeres iskolakezdésének támogatására fókuszált a gyermekek fejlődésének nyomon 
követésével. 
 
A program célja egységes, korszerű ismeretek és módszerek kidolgozása és átadása volt: 
- A gyermek-egészségügyi alapellátás szakemberei (védőnő, házi-, gyermekorvos) számára 

a munkájuk hatékonyságának növelése érdekében. 
- A gyermek fejlődésével, gondozásával, nevelésével kapcsolatos szülői tudatosság és 

kompetencia növelése érdekében. 
- A gyermekek fejlődését nyomon követő, szülői megfigyelésen alapuló kérdőív 

bevezetése, ezáltal az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrése.  
 

Egységes Védőnői Informatikai Rendszer 
 

A TÁMOP 6.1.4 projekt másik kulcseleme volt egy új egységes informatikai rendszer 
(Egységes Védőnői Informatikai Rendszer, továbbiakban EVIR) kialakítása, és az erre 
alapozott hatékonyabb elektronikus információáramlás az alapellátó szereplői (elsősorban a 
védőnő és orvos) között.  
 
Informatikai eszközfejlesztések 
 
Az EVIR használatát előkészítették az elmúlt években történt informatikai eszközfejlesztések. 
2016. december 31-ig a TÁMOP 6.1.4. pályázat keretében összesen 1.715 db, a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus keretében további 1.500 db asztali számítógép és laptop került 
beszerzésre és eljuttatásra a védőnők részére. 
 
Szervezett méhnyakszűrés 

 
Hazánkban évente közel 400 nő hal meg rosszindulatú méhnyakrák miatt. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) adatszolgáltatása alapján a szervezett 
méhnyakszűrést, valamint a diagnosztikai célú vizsgálatokat évente a veszélyeztetett 
korosztályba tartozó, 25-65 éves nők kb. 30 %-a veszi igénybe. Célkitűzésként szerepelt a 
magasabb átszűrtség elérése kiemelten a jól kiépített, térítésmentes, meghívásos szervezett 
méhnyakszűrésen való részvétellel. 
A szervezett méhnyakszűrésen való részvétel emelésére, pozitív nemzetközi példák alapján, 
védőnők által végzett méhnyakszűrő program indult, amelyben elsősorban az 5.000 fő alatti 
településen dolgozó védőnők szereztek jogosultságot a méhnyakszűrés végzésére. A védőnők 
olyan nőket is megnyertek a szűrésen való részvételre, akik korábban 10, vagy annál több éve 

3044



nem voltak nőgyógyásznál. A méhnyak szűrésre vonatkozó képzési és kimeneti 
követelmények bekerültek a védőnők alapképzésébe. A program sikerét mutatja, hogy 
méhnyakszűrés végzésére országszerte eddig a védőnők több, mint 50 %-a szerzett 
kompetenciát. 
 
Közegészségügyi intézkedések 
 
A krónikus nem fertőző betegségek okozta terhek csökkentése érdekében tett táplálkozás-
egészségügyi intézkedések. 
 
Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-
zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, 
valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról 
szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet 2014. februárban lépett hatályba, azonban a már 
ekkor kereskedelmi forgalomban lévő, a rendelet előírásainak nem megfelelő élelmiszerek 
maximum egy éves átmeneti ideig még forgalomban maradhattak (2015. február 16-ától 
azonban már nem lehetett forgalomban a rendelet előírásainak nem megfelelő élelmiszer). A 
mesterséges, ipari eredetű transzzsírsavak bizonyítottan jelentős szerepet játszanak a szív- és 
érrendszeri betegségek, és egyes daganatos betegségek kialakulásában. Az OECD adatai 
szerint Magyarországon a koszorúér eredetű megbetegedésekből eredő halálozás nagyon 
magas, közel majdnem háromszorosa az OECD átlagának, így a lakosság napi transz-zsírsav 
bevitelének csökkentésével hazánkban a koszorúér eredetű halálozás szignifikáns csökkenése 
prognosztizálható.  
 
2016-ban a jogszabályban előírtak szerint folyt a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek NÉBIH 
általi hatósági ellenőrzése, az adatok megküldésre kerültek az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által működtetett nemzeti 
adatbázisba az eredmények folyamatos értékelése, és ezzel a lakossági transz-zsírsav bevitel 
nyomon követése érdekében. Az adatbázis adatai alapján elmondható, hogy a rendelet 
hatására, annak hatálybalépése óta eltelt időszakban kedvező változás volt megfigyelhető a 
forgalomban lévő élelmiszerek transz-zsírsav tartalmában, mivel a rendelet előírásainak nem 
megfelelő (azaz 2%-nál magasabb transz-zsírsav tartalmú) élelmiszerek aránya a piacon a 
korábbi 22%-ról 4%-ra csökkent, mindezzel is segítve az egészséges élelmiszerválasztást, 
illetve a szív-érrendszeri betegségek megelőzését. 
 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 2015. január 1-jén lépett hatályba, és 2015. szeptember 1-jétől alkalmazandó. 
A szabályozás hatásaként az étrend változatosabb, minősége javult, több a közétkeztetésben 
adott tej, tejtermék, zöldség és gyümölcs, kevesebb az ételek só-, cukor- és zsírtartalma. A 
közétkeztetés közel kettő millió főt érintett, amelynek fele gyermek, így egészségessé tétele 
hosszú távon a lakosság szív- és érrendszeri betegségekből és daganatos betegségekből eredő 
halálozásának jelentős csökkenését, ezzel párhuzamosan a várható élettartam, illetve az 
egészségben eltöltött évek számának növekedését eredményezi.  
 
A rendelet 2015. szeptember 1-jei kötelező alkalmazásának bevezetését követően végzett 
hatósági ellenőrzések eredményei, valamint a közétkeztetésben érintett szereplők 
(közétkeztető cégeket tömörítő szervezetek, intézményvezetők, önkormányzati vezetők, 
szakmai szervezetek, szülők) által megküldött észrevételek alapján 2016. évben módosításra 
került. A rendelet hatálya kiterjedt a főzőkonyhával nem rendelkező intézményekre is, annak 
érdekében, hogy ezekben az intézményekben ellátottak is életkoruknak és egészségi 
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állapotuknak megfelelő mennyiségű, energia- és tápanyag-tartalmú étkeztetésben 
részesüljenek. Az intézmények adminisztrációs terhei nem növekednek, plusz műszaki vagy 
személyi feltételeket nem kell teljesíteni. A szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások keretein belül működő idősek nappali és otthont nyújtó ellátására vonatkozóan, 
valamint a nyári táborok esetén a rendelet előírásai a 2016 decemberében hatályba lépő 
módosítást követően ajánlásként alkalmazandók, kivéve a diétás étkeztetést, amely továbbra 
is kötelező marad. Nőtt az ízesített tejkészítmények adhatóságának gyakorisága, a sótartalom 
maximálisan megengedett értékei több esetben magasabbak lettek, így biztosítva a fokozatos 
bevezetés lehetőségét. A rendelet hatásának vizsgálata a WHO-EMMI 2017-2018. évi 
kétoldalú együttműködési megállapodás részét képezi. 
 
A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény legutóbbi, 2015. decemberi 
módosításával, amely 2016. január 1-jén lépett hatályba lehetővé vált az élelmiszeripari 
szereplők számára, hogy az adó általuk befizetett összegének maximum 10%-át adójukból 
levonják, és ezt az összeget egészségmegőrző programokra fordítsák. 
Az egészségmegőrző programokat az adóalanyok önállóan végezhetik, vagy csatlakozhatnak 
a „népegészségügyi szervek” ilyen jellegű programjaihoz. A cél az, hogy a befolyt összeg 
felhasználása megfelelő kormányzati kontrollal, az adott időszak népegészségügyi 
prioritásainak figyelembevételével történjen. Az egészségmegőrző programok 
vonatkozásában felállításra került egy tematikus lista, amelynek különösen fontos eleme a 
testmozgás és egészséges táplálkozás népszerűsítését segítő, gyakorlati elemeket tartalmazó 
iskolai egészségfejlesztési programok (pl. iskolai úszásoktatás, gyermekek vízfogyasztását 
népszerűsítő programok) támogatása. A lista ezeken a programokon kívül további 
népegészségügyi, illetve járványügyi tárgyú iskolai és lakossági programokat tartalmaz. 
Az egészségügyi kormányzat által adott prioritások mentén zajló állami programokat az 
OGYÉI szervezeti egysége, a Népegészségügyi Termékadó (NETA) Programiroda 
koordinálja.  
 
Munkaegészségügy 
 
A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet 
2016. november 30-án lépett hatályba. 
 
A rendelet a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott 
kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. 
június 26-i 2013/35/ európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: irányelv) való 
megfelelést szolgálja. A rendelet hatálya a munkájuk során az elektromágneses tereknek való 
tényleges, vagy vélhető expozícióból keletkező, a munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó minimumkövetelményekre 
terjed ki. Szabályozza azokat a munkáltató által kötelezően meghozandó intézkedéseket, 
amelyekkel biztosítható az elektromágneses terekből eredő munkahelyi kockázatok 
kiküszöbölése, vagy az elérhető legalacsonyabb szintre csökkentése. A rendelet értelmében a 
továbbiakban a munkáltatónak értékelnie kell a munkahelyen az elektromágneses terek 
jelentette kockázatokat. A szabályozás az expozíciós határértékeknek megfelelően alakítja ki 
a beavatkozási szinteket, különös figyelmet fordít az aktív vagy passzív beültethető 
orvostechnikai eszközt és testen viselt orvostechnikai eszközt viselő munkavállalók, várandós 
nők egészségének védelmére. Előírja, hogy a munkavállalók nem tehetők ki az egészségügyi, 
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vagy az érzékelési határértéket meghaladó hatásoknak. Az intézkedések a munkavállalók 
egészségét és biztonságát védik. 
 
Környezet-egészségügy 
 
Előterjesztés készült a Kormány részére a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak 
védelméről és használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség 
Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről, amely értelmében 
a Részes Felek a Jegyzőkönyv Titkárságának háromévente összefoglaló jelentéseket 
nyújtanak be a Jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott célkitűzések elérésében bekövetkező 
előrehaladásukról, illetve a kitűzött célok teljesítéséről. A jelentés elkészítése az Országos 
Közegészségügyi Központ – mint a Jegyzőkönyv végrehajtásáért felelős nemzeti fókuszpont 
– koordinálásával történt, az érintett tárcák és intézmények közreműködésével, majd 
előterjesztésre került a Kormány részére. A Kormány által jóváhagyott jelentés 2016. 
november 17-én megküldésre került a Jegyzőkönyv Titkárságának, majd a Titkárság által 
közzétételre került az ENSZ-EGB honlapon. 
 
Járványügyi intézkedések 
 
A világszinten is kimagasló eredményeket elért hazai, életkorhoz kötött kötelező védőoltási 
rendet és a védőoltással megelőzhető betegségek területén elért eredményeket nemzeti 
értékként kell kezelni, a ráfordított költség pedig az állam befektetése a jövő generáció 
egészségébe. Nemzetközi összehasonlításban elmondható, hogy az Európai Unióban nincs 
még egy olyan ország, amely hazánkhoz hasonlóan, a fertőző betegségek ilyen széles körére 
kiterjedően, és kötelező rendszerben, az állam által finanszírozott formában biztosítaná a 
gyermekek, illetve a lakosság számára a védőoltásokat. 
A Kormány – az oltási rend további erősítése érdekében – vezette be 2014. évben kötelezően 
felajánlandó, térítésmentes oltásként a méhnyakrák megelőzését szolgáló, humán papilloma 
vírus (HPV) elleni védőoltást. Az országos bevezetésnek már az első tapasztalatai rendkívül 
kedvezőek voltak, és a védőoltási kampány azóta is változatlan intenzitással működik, az 
oltásra jogosult, 12. évet betöltött leányok között kb. 80%-os az oltás felvétel. 
2016. évben született döntés arról (41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet), hogy a 0-2 éves 
csecsemők, kisgyermekek részére a korábban 70%-os támogatással igénybe vehető, a 
Meningococcus C típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltást a 
családok 2017. január 1-jétől 100%-os támogatással kapják meg. A védőoltásra vonatkozó 
javaslatot egyedi mérlegelés alapján a háziorvos, házi gyermekorvos vagy csecsemő-
gyermekgyógyász szakorvos adja. 
 
Bérbeépítés  
 
Az egészségügyi dolgozók béremelésére és a mozgóbér emelésére rendelkezésre álló fedezet 
teljesítménydíjazásba történő beépítése megtörtént. 
A bérelemek direkt állami utalása helyett – a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében – a 
rendelkezésre álló fedezet a teljesítményfinanszírozásba épült be, amely lehetőséget 
biztosított a 2010 óta változatlan alapdíjak megemelésére, illetve az aktív fekvőbeteg-
szakellátás elszámolásában alkalmazott kódok revíziójára is.  
A fekvőbeteg-szakellátás esetében alapdíjemelés valósult meg, 150.000 forint összegű 
alapdíjról +20 százalékos emeléssel 180.000 forint összegű alapdíjra, amely egyben 
megteremtette a mozgásteret a mennyiségi ellátások minőségi ellátások irányába történő 
eltolására. 
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A járóbeteg-szakellátás esetében a fekvőbeteg-szakellátásban alkalmazott alapdíjemeléshez 
illeszkedően, az átválthatósági szabályok megtartásával 1,80 forint összegű alapdíj 
megállapítására került sor a korábbi 1,50 forint összegű alapdíjhoz képest, garantálva ezen 
ellátások esetében is a +20 százalékos alapdíj emelkedést. 
Mivel elsődleges szempont volt, hogy az átalakítással az egyes intézmények bevételi 
pozíciója nem romolhat, így a fentiek megvalósítására többletforrás került biztosításra.  
 
Egészségügyi ágazati béremelés 
 
Az egészségügyi dolgozók jövedelmének további növelése érdekében 2016. évben 
folytatódott az ágazati béremelés, a bérek olyan mértékű rendezése, amely lehetővé tette ezen 
területen dolgozók felzárkózását a nemzetgazdasági átlaghoz.  
 
A reprezentatív szakszervezetekkel és a szakmai kamarákkal ágazati sztrájktárgyalás 
keretében folytatott egyeztetés eredményeként a 2016. június 8-i tárgyaláson megállapodás 
született a bérfejlesztés ütemezésével és mértékével kapcsolatban. Az egészségügyi dolgozók 
jövedelmi helyzetének javítását célzó bértárgyalások eredményeként a bérrendezés 
ütemezésével és mértékével kapcsolatban egy több lépcsős béremelésre irányuló 
megállapodás született. 
 
Az ágazati béremelés megvalósítására 2016-2019 között a szakdolgozóknál 4 lépcsőben kerül 
sor, melynek első eleme 2016. szeptember 1-jétől átlagosan 26,54%-os növekedést jelent.  
 
A szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek esetén – a szakvizsgával rendelkező, I és J 
fizetési osztályba besoroltak – 2 lépcsőben kerül sor a béremelésre: első lépésben 2016. 
szeptember 1-jétől  bruttó 107 ezer forinttal emelkedik az alapbérük. 
 
A nem egészségügyi, főiskolai szintű alapképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók (pl.: 
gyógypedagógus, logopédus) bére a szakdolgozói bérekhez igazodik. 
 
Az ágazati béremelés során az alapbér (alapilletmény), valamint az alapilletményhez 
kapcsolódó mozgóbér-elemek (ügyeleti díj, készenléti díj és túlmunkadíj) összege is 
emelkedik. Fentiek alapján a béremelési intézkedések első lépcsőjeként az egészségügyi 
dolgozók 2016. szeptember-december hónapokra vonatkozóan bérkiegészítésben részesültek. 
Az első kifizetésekre 2016 októberében került sor. 
 
Az intézkedésre – amely magában foglalta a bérkiegészítés és az emelt bér szerinti emelt 
mozgó bér elemek mértékét – a 2016. évben 19 200,0 millió forint forrás állt rendelkezésre. 
 
A beérkezett szolgáltatói igénylések alapján béremelésben összesen 98 007 
egészségügyben foglalkoztatott részesült, melyből 16 810 fő szakorvos, 468 fő 
szakgyógyszerész, 1 383 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó, míg 79 346 fő 
szakdolgozó. 
 
A 2016. évi bérfejlesztés során a törvényi hatály, a jogosult intézmények és a bérfejlesztésre 
jogosult munkakörök nem változtak. Az egészségügyi ágazati béremelésre való jogosultság 
alapvető szabályait az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 
évi LXXXIV. törvény tartalmazza.  
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E törvény 11/A. § (2) bekezdése szerint a béremelésre az: 
− érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező,  
− kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, a helyi 

önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet 
tulajdonában vagy fenntartásában álló,  

− fekvő- vagy járóbeteg-szakellátást, valamint a Kormány által rendeletben 
meghatározott egyéb egészségügyi ellátást (mentés, betegszállítás, vérellátás), 
szolgáltatást nyújtó,  

egészségügyi szolgáltatóknál – ide nem értve a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézményeket – meghatározott munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
jogosultak.  
A béremelésre jogosult intézmények körét az egyes egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. 
melléklete, a jogosult munkaköröket az 1. melléklete tartalmazza. 
 
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkaköri csoportok, 
jogosultak esetén a nettó átlagkereset (havi) a béremelés hatására 2015. évben 137.258 forint, 
2016. évben 182.426 forint, azaz átlagosan 32,9%-kal nőtt.  
 
ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS 
 
2016-ban az egészségügyi kormányzat legfontosabb célja a XXI. század minőségi 
betegellátási igényeire is figyelemmel az egészségügyi ellátórendszer megerősítése volt. A 
Kormány továbbra is prioritásként kezeli a magyar állampolgárok magas színvonalú 
egészségügyi ellátását, valamint az egészségügyi dolgozók megbecsülését. Az alábbiakban 
bemutatott intézkedések és ágazati törekvések is azt mutatják, hogy a Kormány felelősséggel 
gondoskodik a magas szintű, biztonságos, zökkenőmentes egészségügyi ellátásról a hosszú 
távon és fenntartható módon megvalósuló egészségügy érdekeit szolgálva. 
Ezen stratégiai cél eléréséhez megvalósult 

− az egészségügyi dolgozók béremelésére és mozgóbér emelésére rendelkezésre álló 
fedezet teljesítménydíjazásba történő beépítése, 

− az alapellátás további erősítése, az alapellátás megújításának II. üteme keretében, 
− az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési 

támogatása, 
− 15 új, nagyértékű onkológiai hatóanyag befogadása, 
− többletforrások bevonása az Egészségbiztosítási Alap tekintetében, 
− a gyógyító-megelőző ellátások év végi maradványának felosztása, 
− a kiemelt jelentőségű szakmapolitikai célok elérése a várólisták csökkentésével. 

 
Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére 2016. évben 66,3 milliárd forint állt 
rendelkezésre, amely beépült a teljesítményfinanszírozásba. A mozgóbérek teljesítménydíjba 
és alapdíjba történő beépítéséhez kapcsolódóan a járó- és fekvőbeteg-szakellátás tekintetében 
a TVK átrendeződése tette lehetővé a korábban említett  20 százalékos alapdíj emelést. A 
fekvőbeteg-szakellátás esetében az alapdíj 150.000 forintról 180.000 forintra, a járóbeteg-
szakellátás esetében a fekvőbeteg-szakellátásban alkalmazott alapdíjemeléshez illeszkedően, 
az átválthatósági szabályok megtartásával az 1,5 forint/pont értékű alapdíj 1,8 forint/pontra 
emelkedett. Az alapdíj emelés mellett sor került az aktív fekvőbeteg-szakellátás 
elszámolásában alkalmazott kódok revíziójára is. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont 
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volt, hogy az átalakítással az egyes intézmények bevételi pozíciója nem romolhat, a 
bérbeépítéshez kapcsolódó kompenzációra 2,5 milliárd forint többletforrás állt rendelkezésre. 
  
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról 
szóló 338/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcíme 2016. évi 
előirányzatának megemeléséről szóló 1701/2016. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a 
Kormány 60,0 milliárd forintos forrást biztosított az állami és egyházi fenntartású 
egészségügyi szolgáltatók működésének támogatásához. Ezen forrás egy részéből az állami, 
önkormányzati és egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók 2016. szeptember 30-án 
fennállt, 30 napon túli lejárt tartozásai (44,8 milliárd forint) kerültek kiegyenlítésre. A 
támogatás fennmaradó részéből (15,2 milliárd forint) az állami és egyházi fenntartású 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények a benyújtott gazdálkodási tervük alapján, egyedi 
döntést követően részesülhettek. A biztosított támogatás az egészségügyi intézmények 
finanszírozási színvonalának javítását, valamint az egészségügyi szakellátó 
intézményrendszer hatékonyabb működését biztosító intézkedések megvalósítását célozta. A 
támogatásra alkalmas projektek 100 intézmény 312 db pályázatából kerültek ki.  
 
2016. november 1-jei hatállyal, új indikációs pontok (15 új hatóanyag) kerültek kihirdetésre 
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében, amely a tételes finanszírozású 
gyógyszereket és azok elszámolására jogosult intézményeket tartalmazza. A melanoma, a 
prosztata daganat, a nem-kissejtes tüdő daganat, valamint az onkohematológia kezelésére 
vonatkozóan került befogadásra a 15 új, nagyértékű hatóanyag. A tételes finanszírozású 
hatóanyagok 2016. november 1-jén kerültek kihirdetésre. A közbeszerzési eljárás időszaka 
alatt a készítményeket az OEP a betegek számára egyedi méltányossági eljárás keretében 
biztosította. A közbeszerzést követően a hatóanyagok tételes finanszírozottként állnak 
rendelkezésre.  
 
2016-ban az Egészségbiztosítási Alap összes kiadása 2.133.771,4 millió forint volt, amely az 
eredeti előirányzatnál 170.081,8 millió forinttal (8,7 százalékkal) magasabb. Természetbeni 
ellátásokra a kiadások 71,6 százalékát, 1.526.859,8 millió forintot fordított az 
Egészségbiztosítási Alap, amely 157.209,3 millió forinttal haladta meg az eredeti 
előirányzatot. A költségvetési törvényben a természetbeni ellátásokon belül a meghatározó 
nagyságú gyógyító-megelőző ellátás 2016. évi 982.359,9 millió forint összegű eredeti 
előirányzata 1.089.924,6 millió forintra teljesült.  
 
A gyógyító-megelőző ellátás egyes jogcímein összesen 18.524,7 millió forint év végén még 
rendelkezésre álló előirányzat felosztása és kifizetése a 2016. évre megfogalmazott 
szakmapolitikai célokhoz kapcsolódóan történt meg a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
A várólisták csökkentését célzó egészségpolitikai intézkedések megvalósítására a várólista 
csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete elnevezésű előirányzaton 2016. évben 
összesen 5.000,0 millió forintos keret állt rendelkezésre. Az OEP által vezetett intézményi 
várólista regiszter adatokra támaszkodva a Kormányzat folytatja a sikeres várólista 
csökkentési program végrehajtását. A várólista nyilvántartás adatai alapján az intézmények 
által kötelezően vezetendő várólistákon 2016. december 31-én 28.333 beteg várakozott műtéti 
ellátásra, ezen felül további 4.253 ún. műtétre előjegyzett státuszú beteg szerepelt. A várólista 
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csökkentési program eredményeként a várakozók száma az egy évvel korábbi, 2015. 
december 31-ei állapothoz képest 5.948 fővel csökkent. 
 

GYÓGYSZERPOLITIKA 

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások 
negyedévente működési célú támogatásban részesülhetnek, amennyiben azt az illetékes 
elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezik és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. § és 6/D. § 
szerinti előírt feltételeknek megfelelnek. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, 
azonban a támogatás igénylésére és folyósítására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény szabályai az irányadóak. Az igénylések teljesítésének részletes rendje az EMMI, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és az OGYÉI között fennálló 
Együttműködési Megállapodásban került rendezésre. 
 
A Gyftv. által a gyógyszertárat működtető vállalkozások számára előírt 50%-ot meghaladó 
gyógyszerészi tulajdoni hányad 2017. január 1-jéig történő elérésének elősegítése érdekében a 
Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének 
elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
bevezette a Patika Hitelprogramot, amely szerint az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot 
kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat 
működtető gazdasági társaságban állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású 
hitelre jogosult. 
 
A többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítése érdekében a Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos  
83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási 
joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak. Az állami 
elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat 
szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet szerint 2016. december 31-ig az OEP 
gyakorolta. Az állam tulajdoni hányadának értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől 
számított 3 éven belül pályázatot ír ki gyógyszerészek részére. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS 
 
A Kormányzat folyamatosan kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók humánerőforrás kérdését, ennek értelmében a rezidensi ösztöndíj rendszer is azt a 
célt szolgálta és szolgálja, hogy megfelelő szakorvosi utánpótlás álljon rendelkezésre a 
jövőben. 
 
Mindezek alapján az egészségügyi ágazati humánerőforrás-politika elsődleges célja a hazai 
egészségügyi ellátórendszerben dolgozó egészségügyi dolgozók megtartása, a külföldi 
munkavállalás visszaszorítása. 
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Az egészségügyi ágazatban jellemző pályaelhagyás és nagyfokú migrációs hajlandóság az 
elmúlt évek intézkedései következtében érzékelhetően visszaszorult, az ezt szolgáló 
intézkedések 2016. évben történő további fenntartása ezt a tendenciát erősítette. 
 
1. Rezidens Támogatási Program 
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával 
összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) 
Korm. határozat alapján – 2011-2016. években meghirdetett, a szakorvosjelöltek 
Markusovszky Lajos, a szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és 
gyermekgyógyász jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, az oxyológia és sürgősségi orvostan 
szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja, valamint az új rendszerű szakképzést 
hiányszakmában megkezdők Hiányszakmás Ösztöndíja alapján a kifizetések az ösztöndíjasok 
részére folyamatosan zajlottak a 2016. évben is. 
 
Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia 
kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig részére az 
ösztöndíj folyósításra került Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy arányosan meghosszabbított 
részmunkaidőben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végez, illetve az általa 
nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában 
nem fogad el. Ennek fejében havi nettó 150.000 illetve 200.000 forint ösztöndíjra jogosult a 
szakképzési ideje alatt.  
 
A Méhes Károly Ösztöndíj és a Gábor Aurél Ösztöndíj esetében az ösztöndíj mértéke 
200.000 forint/hó, ennek fejében azonban a jelöltnek azt kell vállalnia, hogy előbbi esetén a 
szakvizsga megszerzését követően betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben, utóbbi esetében 
az OMSZ által megjelölt egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet. 
 
A Rezidens Támogatási Program 2011. évi megindulásakor is nagy volt az érdeklődés, 
különösen a Markusovszky Lajos Ösztöndíj pályázat iránt és ez valamennyi évben 
folyamatosan megmaradt. 2016. évben Markusovszky Lajos Ösztöndíjban összesen 557 fő 
szakorvosjelölt részesült, Hiányszakmás Ösztöndíjat 339 fő, Gábor Aurél Ösztöndíjat 3 fő, 
Than Károly Ösztöndíjat 15 fő szakgyógyszerész, Méhes Károly Ösztöndíjat 3 fő csecsemő- 
és gyermekgyógyász szakorvos jelölt nyert el.  
 
A Rezidens Támogatási Programban 2011-2016 között összesen 3.426 fő vett részt, és 
részesült ösztöndíjban. 
 
2015. július 1-jétől a 2010-ben bevezetett hiányszakmás támogatások rendszerét az ún. 
Hiányszakmás Ösztöndíj váltotta fel, amely emelt összegű, 150.000 Ft/hó ösztöndíjat biztosít 
a szakképzést hiányszakmában megkezdők részére. 
 
A Program bevezetése óta a migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre 
kevesebb fiatal orvos kér külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt.  
 
2. Migrációs adatok 
Az EMMI folyamatosan figyelemmel kíséri az egészségügyi dolgozók rendelkezésre álló 
migrációs adatait. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (továbbiakban: 
ENKK) által 2016. évig kiállított külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági 
bizonyítványok adataiból a migrációs hajlandóságra vonatkozó következtetések levonhatók. A 
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hatósági bizonyítvány igénylése azonban nem jelenti azt, hogy az egészségügyi dolgozó 
ténylegesen el is hagyja az országot. A hatósági bizonyítványt kérők statisztikai létszámában 
például benne vannak azok a magyar egyetemen végzett külföldi hallgatók is, akik az 
egyetem elvégzése után visszamennek hazájukba, illetve azok az orvosok is, akik 
magyarországi állásukat megtartva vállalnak külföldön is munkát (hétvégénként vagy néhány 
hónap fizetés nélküli szabadsággal). Ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma 
nem egyezik meg a külföldön ténylegesen munkát vállalók számával. 
A hatósági bizonyítványok tekintetében elmondható, hogy mind az orvosok, mind az ápolók 
esetében csökkent a hatósági bizonyítványt kérők száma 2016. évben. Az orvosok esetében ez 
a csökkenés a korábbi tendencia folyatatását, míg az ápolók tekintetében a korábbi években 
tapasztalt stagnálástól való elmozdulást jelenti. 
Az orvosok esetében 2015. évben az összes hatósági bizonyítványt kérők száma 941 fő volt, 
2016. évben ez a szám 823-ra csökkent, amelyből mindössze 398 olyan személy volt, aki nem 
külföldi állampolgár és először kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását. 
Az ápolók esetében 2015. évben 491 fő kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását, míg a 2016. 
évben ez a számadat 426 fő. 
Az összes egészségügyi szakdolgozó tekintetében is kedvező változást mutatnak a statisztikai 
adatok. Az igényelt hatósági bizonyítványok számának a korábbi években tapasztalt növekvő 
tendenciája nem folytatódott. Míg 2013-ban 655-en, 2014-ben 680-an, 2015-ben 707-en 
kértek hatósági bizonyítványt a szakdolgozók közül, addig 2016-ban ez a létszám 631 fő volt. 
 
3. Szakorvos képzésbe belépők száma 
Az államilag támogatott szakorvos képzésbe belépő szakorvos, szakfogorvos, 
szakgyógyszerész és szakpszichológus jelöltek száma évről évre egyre magasabb volt egészen 
2015-ig. 2016. évben összesen 977 fő kezdte meg a támogatott szakképzését. Az új képzési 
rendszerrel a keretszámok átalakultak és már nem volt lehetőség a fennmaradó keretszámok 
terhére a második szakképzés támogatására. Mindemellett, a szakorvos képzési rendszer 
változása 2015-ben jelentősen vonzóbb volt az intézmények számára, így nagyobb arányú 
belépői számot produkált a képzésbe tárgyévnél korábban végzett szakorvosjelöltek számában 
is.  
A szakorvos képzésbe lépők 2016. évi számadatai (917 fő) a 2015. évhez (1075 fő) mérten 
ugyan kisebb csökkenést mutatnak a fenti indokok miatt, azonban a 2014. évhez (884 fő) 
viszonyítottan továbbra is kis mértékű növekedést jeleznek. 
 
 
FEJLESZTÉSEK 

 
Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra kialakítását, 
fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az Új Széchenyi Terv a 2007-
2013 közötti időszakban összességében mintegy 500,0 milliárd forintal támogatta. Ezen belül 
a kórházi infrastruktúra több mint 322,0 milliárd forintból újult meg, míg kórházi 
eszközökre/műszerekre 104,6 milliárd forint fejlesztési forrás került biztosításra.  
 
A megkezdett átfogó strukturális változások folytatása érdekében kerül sor a 2014-2020-as 
uniós fejlesztési ciklusban az EFOP keretében tervezett egészségügyi fejlesztések 
megvalósítására. Többek között célkitűzésként fogalmazódott meg az egészségügyi 
ellátórendszer humánerőforrás helyzetének, az ellátórendszer prevenciós kapacitásának 
javítása; az alapellátás megerősítése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű 
áthangolása, illetve a betegútmenedzsment optimalizálása. A tervezett fejlesztések továbbá a 
hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztések (pl. sürgősségi ellátás, 
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gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia) az infrastruktúra hatékonyságának 
optimalizációját is célozzák. Az e-egészségügyi közszolgáltatások fejlesztése területén cél 
létrehozni egy olyan egységes, biztonságos, központi kézben tartott informatikai környezetet, 
amely alapja minden, ágazati szereplők közti és lakosságot érintő szolgáltatásnak. Az 
elektronikus egészségügyi fejlesztések fókuszterülete az egészségügyi tevékenységek 
információtechnológiai eszközökkel és módszerekkel történő támogatása, a lakossági 
tájékoztatás és a digitális kompetencia fejlesztésének motivációs és módszertani fejlesztése. 
 
A 2014-2020-as ciklus uniós forrásfelhasználásának fő kormányzati célkitűzése a 
fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő 
gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása, 
melyhez az EMMI által kezelt EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet 
javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni. Az EFOP – a 2007-2013-as időszak 
gyakorlatától eltérően – nem határoz meg külön egészségügyi prioritást, így az egészségügyi 
konstrukciók más ágazatok fejlesztéseivel együtt, az „1. Együttműködő társadalom”, „2. 
Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében”, valamint a 
„3. Gyarapodó tudástőke” c. prioritásokban jelennek meg. Az EFOP keretében tervezett 
egészségügyi fejlesztések céljai: 

− a megkezdett átfogó strukturális változások folytatása (aktív fekvőbeteg-kapacitások 
további redukálása a járóbeteg-ellátás, ill. egynapos sebészet irányába); 

−  az egészségügyi ellátórendszerek humánerőforrás helyzetének javítása; 
− az alapellátás megerősítése (az alap- és a szak - azon belül a járóbeteg - ellátás 

feladatköreinek pontos kialakítása, illetve az ehhez illeszkedő működési feltételek 
megteremtése, az egészségügyi ellátórendszer prevenciós szemléletű áthangolása, 
illetve a betegútmenedzsment optimalizálása); 

− a hiányszakmákhoz, illetve hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása 
(pl. sürgősségi ellátás, gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia); 

− az infrastruktúra hatékonyságának optimalizációja. 
Egészségügyi fejlesztések EU forrásból: 
 
Az EFOP keretében az alábbi kiemelt konstrukciók esetében a szakmai megvalósítás 
megkezdődött, jelenleg folyamatban van: 
 
EFOP 1.8.1-16 „Komplex népegészségügyi szűrések” (keretösszeg: 6,57 milliárd forint) 
A 2016. januárban megjelent projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés országos 
kiterjesztése, az emlő- és méhnyakszűrésen történő részvételi arány legalább 60%-ra 
növelése, valamint a szájüregi szűrés és melanoma szűrés minta jellegű megvalósítása. A 
projekt további céljaként fogalmazódik meg a teljes szűrési rendszer szakmai, finanszírozási 
áttekintése és jogi újraszabályozása. A pályázat benyújtása 2016 márciusában megtörtént, 
támogatói szerződés aláírásra került, a projekt szakmai megvalósítása megkezdődött, és 
jelenleg is zajlik. 
  
EFOP-2.2.1-16 „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” (keretösszeg: 10,0 milliárd 
forint) 
A 2016. április 20-án meghirdetésre került, országos hatáskörű kiemelt projekt két fő 
komponensre osztható: egyrészt létrejön a legmagasabb progresszivitási szintű 
gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátó központ a Heim Pál Kórház keretén belül 
mintegy 4,5 milliárd forint támogatással, másrészt kialakításra kerül a vidéki ellátást biztosító 
többszintű gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi-ellátóhálózat. A fejlesztés 
eredményeképpen megvalósul a hazai ellátásból eddig hiányzó gyermekbaleseti, 
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traumatológiai ellátás jogszabályi feltételrendszere, az uniós forrásoknak köszönhetően pedig 
megteremtődik az ellátás infrastrukturális háttere is. A pályázat 2016 novemberében 
benyújtásra került. 
 
EFOP-2.2.6-16 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” (keretösszeg: 2,7 milliárd 
forint) 
A 2016. szeptember 27-én megjelent konstrukció célja a pszichiátriai és addiktológiai betegek 
részére olyan infrastrukturális körülmények biztosítása, amely megfelelő keretet és szakmai 
feltételeket biztosít a fekvőbeteg-szakellátás szakmai munkájához, illetve az adekvát 
kezelésekhez. A fejlesztés keretében egy speciális, magas fokozatú biztonsági pszichiátriai 
egység kialakítására kerül sor, mely tehermentesíti a pszichiátriai osztályokat a szokásos 
kezelésekre nem reagáló agresszív betegektől, illetve a violens magatartású betegek azonnali 
elkülönítését, gyors és szakszerű diagnózis felállítását teszi lehetővé. A pályázat 2016 
novemberében benyújtásra került, a vonatkozó szerződések megkötése megtörtént, amelynek 
eredményeképpen a szakmai megvalósítás elkezdődött. 
 
EFOP-2.2.0-16 „A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosításának fejlesztése” (keretösszeg: 57,6 milliárd forint) 
A 2016. szeptember 30-án megjelent felhívás az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek javítását célozza, melynek eredményeként 
javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és 
feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága. A 
jellemzően infrastrukturális fejlesztés az alábbi 8 fejlesztési területen valósul meg: 

− Egységes ápolási eszközpark kialakítása, 
− Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat 
infrastrukturális feltételeinek javítása, 

− Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése, 
− Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének 

fejlesztésével, 
− Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások 

minőségének és hozzáférésének javítása, 
− Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése, 
− Klinikai skill laborok fejlesztése. 

 
A fenti fejlesztési területek vonatkozásában a pályázatok 2016 novemberében benyújtásra 
kerültek, az utolsó két fejlesztési terület (nővérszálló és skill laborok) kivételével a vonatkozó 
szerződések megkötése megtörtént, melynek eredményeképpen a projekt szakmai 
megvalósítása zajlik. 
 
Az alábbi EFOP kiemelt konstrukciók esetében a pályázatok már benyújtásra kerültek, a 
projektek szerződéskötés előtt vagy értékelés alatt állnak: 
 
EFOP-1.10.1.-16 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 
(keretösszeg: 4,0 milliárd forint)  
A 2016. szeptember 30-án meghirdetésre került projekt célja az egészségügyi pályát, a 
szakdolgozói munkakört választó fiatalok számának növelése, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók működését veszélyeztető, nagymértékű humánerőforrás hiány középtávú 
csökkentése.  
 

3055



EFOP-1.9.6-16 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” (keretösszeg: 20,0 milliárd 
forint) 
A 2016. december 23-án megjelent konstrukció célja - a Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia céljainak megfelelő komplex fejlesztési program végrehajtása által – az 
egészségügyi ágazat hatékonyságának és lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak 
minőségfejlesztése. Az elektronikus egészségügyi fejlesztési program egyik kiemelt területe a 
rendszerben elérhető adatok szabványos reprezentációjának megteremtése, a strukturáltan 
tárolt adatok arányának és a bevont adatkörök mennyiségének növelése. További átfogó cél, 
hogy kerüljenek létrehozásra a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási 
folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő 
szolgáltatások létrejöttének támogatásához szükséges központi és speciális intézményi 
informatikai rendszerek és megoldások. Az adatgyűjtés kiterjesztésének legfontosabb célja az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szolgáltatásainak mennyiségi és 
minőségi fejlesztése.  
 
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében jelentős összeg került 
elkülönítésre az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, melynek 
keretében az alábbi felhívások jelentek meg: 

− TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (keretösszeg: 
18,594 milliárd forint),   

− TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (keretösszeg: 
2,917 milliárd forint),   

− TOP-6.6.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (keretösszeg: 
8,834 milliárd forint), 

− TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” (keretösszeg: 
4,769 milliárd forint). 

 
Támogatható tevékenységek: 

− Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői 
tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, indokolt esetben 
új építés a működéshez szükséges műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz 
beszerzése; 

− egyéb kapcsolódó fejlesztések (pl. szolgálati lakás felújítása). 
 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatásával a 
közszférában megvalósuló energetikai korszerűsítési beruházásokat szolgáló források 
egészségügyi ágazatot érintő támogatásának kapcsán az alábbi fejlesztések kerültek 
meghirdetésre: 

− KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” - ÁEEK – 
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) konzorciumban 7 
fővárosi (9,29 milliárd forint) és 8 vidéki kórház (6,34 milliárd forint) energetikai 
korszerűsítése valósulhat meg, 

− KEHOP-5.2.4 „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – 
szakaszolt projektek” kiemelt konstrukció - épületenergetikai korszerűsítés: Országos 
Onkológiai Intézet: 4,48 milliárd forint, Semmelweis Egyetem: 4,3 milliárd forint, 

− KEHOP-5.2.5. „Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel” 
kiemelt konstrukció - Budapesti Szent Ferenc Kórház 0,5 milliárd forint; Heim Pál 
Gyermekkórház 1,0 milliárd forint. 
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében egészségügyi 
fejlesztések megvalósítására közvetett módon ugyancsak lehetőség nyílik uniós támogatás 
felhasználására az alábbi konstrukciók kapcsán: 

− GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások 
terjedésének és a Digitális Jólét Program” (keretösszeg: 1,9 milliárd forint), 

− GINOP-5.3.4-16 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” (keretösszeg: 1,9 
milliárd forint). 

 
NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK 
 
A Nemzetközi és Európai ügyek tekintetében az egészségügyi ágazat feladata a kormányzati 
szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának szakmai koordinálása, 
kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő 
kormányközi szervezetekkel. A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez – 
döntően az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: EVSZ) – az ágazat az éves 
tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök 
felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az EVSZ Közgyűlése, valamint az 
EVSZ Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az 
egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű 
bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. 
Az együttműködés főbb területei:  

− dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, 
valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel; 

− környezet-egészségügy: Magyarország évek óta aktív szerepet játszik az EVSZ 
környezet-egészségügyi tevékenységében;  

− élelmiszerbiztonság: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) 
együttműködve az EVSZ kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság 
területén. Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: 
ÁNTSZ) szakértői rendszeres és aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak; 

− egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális 
Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e 
tevékenységek szorosan kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz; 

− kémiai biztonság: Magyarország évek óta aktívan részt vesz az ENSZ vegyianyag 
programjaiban; 

− fertőző betegségek elleni küzdelem: járványügyi készültség és reagálás, a Nemzetközi 
Egészségügyi Rendszabályok (IHR) alkalmazása. 

 
A 2016. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazat 
nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési együttműködési 
politika hazai célkitűzéseihez. Nemzetközi szervezetek részére 2016-ban 354,6 millió forint 
került átutalásra tagdíjak, hozzájárulások címén.  
 
A 2016. évben kiemelkedő fontosságú feladat volt az EVSZ Európai Regionális 
Bizottságának 2017. szeptember 11.-14. között Budapesten megtartott 67. ülésszakának 
előkészítése, megszervezése.  
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7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények cím 

7/1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet alcím 
 
Az intézmény neve: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
Törzskönyvi azonosítója: 598185 
Az intézmény honlapjának címe: www.ogyei.gov.hu  

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) 
Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jétől az OGYÉI látja el a gyógyszerészeti 
államigazgatási feladatokat, valamint egyes feladatok tekintetében egészségügyi 
államigazgatási szervként is kijelölték. 

Az OGYÉI az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) 
névváltozásával jött létre. Az OGYÉI a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) Gyógyszerészeti Intézet 
Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, Technológiaértékelő 
Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében a GYEMSZI, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) meghatározott feladatai tekintetében az 
ÁNTSZ jogutódja. 

Az OGYÉI tevékenységét az OGYÉI Főigazgatósága, az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet Főigazgatósága, az Ellenőrzési és Technológiai 
Főigazgatósága, valamint a Kommunikációs Irodája által látja el. Tevékenységi körében 
eljárva: 

− ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi 
géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői 
és szakmai módszertani támogatási feladatokat. Ezen belül értékeli a klinikai 
vizsgálatok engedélyezéséhez szükséges minőségi dokumentációkat, orvostechnikai 
eszközök gyógyszerkomponensének kémiai-gyógyszerészeti (minőségi) 
vonatkozásait, valamint a gyógyszerek végleges mintáját, meghatározza a különböző 
forrásból származó minták fizikai-kémiai és/vagy gyógyszer-technológiai 
paramétereit, folyamatosan fejleszti a vizsgálati eredmények minőségirányítási 
rendszereit, ellenőrzi a gyógyszerek kísérő iratait (alkalmazási előírás, 
betegtájékoztató és címkeszöveg) és koordinálja a forgalomba hozatali engedélyezést, 
koordinálja a nemzetközi gyógyszerügynökségekkel fenntartott szakmai 
tevékenységet; 

− az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel 
összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, 
továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, 
szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői 
feladatokat, ezen belül táplálkozás-epidemiológiai vizsgálatokat folytat a 
táplálkozással összefüggő nem-fertőző megbetegedések felderítésére, vizsgálja a 
lakosság egészséges táplálkozását szolgáló integrált programok kidolgozásának és 
bevezetésének lehetőségeit, feltételeit, koordinálja a közétkeztetés, a betegélelmezés 
területén országos szintű vizsgálatokat, közreműködik a táplálkozással összefüggő 
betegségek megelőzését szolgáló programok kidolgozásában, nyilvántartásba veszi az 
étrend-kiegészítőket és különleges táplálkozási célú élelmiszereket; 
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− ellátja a gyógyszer-ellátással kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak 
működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, 
felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek 
felügyeletét, kivizsgálja a gyógyszer-minőségi kifogásokat, ellátja a magisztrális 
gyógyszerkészítés minőségi ellenőrzését, az EMMI és az egészségbiztosításért felelős 
hatóság részére egészségtechnológia-értékelési feladatokat végez; 

− ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók 
orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői 
feladatokat;  

− ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, 
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére jogosult 
szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat; 

− lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív 
anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat és 
vezeti az ezzel összefüggő nyilvántartásokat. 

Az OGYÉI 2016 májusától új feladatként ellátja az elektronikus cigaretta, dohányzást imitáló 
eszközök és folyadékok hazai notifikációjával kapcsolatos feladatokat, amely a forgalomba 
hozatalhoz szükséges eljárás kiemelt fázisa. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról 
és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, továbbá a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2016. május 20. napjától módosításra került. E 
módosítás értelmében az e-cigaretták, annak valamennyi alkatrésze, a dohányzást imitáló 
eszközök és az utántöltő flakonok (folyadékok) forgalmazása bejelentés köteles 
tevékenységgé vált. A gyártók, a forgalmazók, vagy az importőrök kötelezettsége, hogy a 
forgalomba hozatal előtt hat hónappal bejelentést tegyenek az Európai Bizottság 2015/2183 
végrehajtási határozata alapján a közös elektronikus adatbeviteli kapun keresztül az OGYÉI 
részére a forgalmazni kívánt termékekről.  

Új feladat volt továbbá a népegészségügyi termékadó (továbbiakban: NETA) bevételekhez 
kapcsolódó programok szervezése. A NETA fizetésére kötelezett cégek az adójuk 10 
százalékát egészségmegőrző programok finanszírozására fordíthatják a hatályos jogszabályok 
szerint. A NAV ezzel kapcsolatos iránymutatása szerint az EMMI háttérintézményei közül az 
OGYÉI felhatalmazást kapott arra, hogy 2016-tól kezdődően olyan programokat szervezzen, 
melyek a kormány népegészségügyi szempontból fontos prioritásaira fókuszálva elősegítik a 
lakosság egészségtudatos életmódját. Az OGYÉI közvetlen rálátással bír a népegészségügyi 
célokra, szakmailag validált – az EMMI háttérintézményei és a különféle szakmai szervezetek 
által már megkezdett és új – programokat valósít meg, melyekhez az adófizetésre kötelezettek 
hozzájárulást fizethetnek adófizetési kötelezettségeik 10%-áig. 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi 
részesedéssel nem rendelkezett a 2016. évben. 
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Az előirányzatok alakulása 

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 2 652,8 2 865,1 2 865,1 3 743,6 3 403,9 128,3 90,9 
ebből személyi juttatás 1 570,3 1 161,7 1 161,7 2 105,9 2 045,9 130,3 97,2 
Bevétel 2 514,9 2 554,5 2 554,5 3 410,4 3 417,7 135,9 100,2 
Támogatás 133,5 310,6 310,6 294,5 294,5 220,6 100,0 
Költségvetési maradvány 43,2 0 0 38,7 38,7 89,6 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)  

311 363   367 118  

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  2 865,1 2 554,5 310,6 1 161,7 
Módosítások jogcímenként     

Kormány hatáskörben 4,6 0,0 4,6 3,6 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1226/2016. 
(V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016.  
(XII. 15.) Korm. határozat alapján 

4,6 0,0 4,6 3,6 

Irányító szervi hatáskörben 389,0 409,7 -20,7 220,5 
Intézmények közötti átcsoportosítás -20,7 0,0 -20,7 -16,3 
Többletbevétel engedélyezése 409,7 409,7 0,0 236,8 
Intézményi hatáskörben 484,9 484,9 0,0 720,1 
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 38,7 38,7 0,0 0,0 

Többletbevétel 446,2 446,2 0,0 202,8 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 517,3 

        Előirányzat-módosítás összesen 878,5 894,6 -16,1 944,2 
2016. évi módosított előirányzat 3 743,6 3 449,1 294,5 2 105,9 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az OGYÉI 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 2.865,1 millió forintban lett 
meghatározva, amely 3.743,6 millió forintra emelkedett a 2016. évben. A ténylegesen 
teljesített kiadás ebből 3.403,8 millió forint volt, amely így a módosított előirányzat 90,9%-os 
teljesítését jelenti. Az előirányzat-módosítás összegéből 4,6 millió forint kormányzati 
hatáskörben, 389,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 484,9 millió forint 
intézményi hatáskörben történt növelésből adódott. 

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 4,6 millió forintot a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására 
biztosított a kormányzat. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás kapcsán 409,7 millió forint a 2016. év 
során befolyt intézményi többletbevételek felhasználásának engedélyezéséből adódott, 
valamint intézmények közötti feladat-változás eredményeként az intézmény kiadási 
előirányzata további 20,7 millió forinttal módosult. 
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Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 484,9 millió forint összegben 
valósult meg, ebből 38,7 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 
adódó előirányzat-módosításból, 446,2 millió forint pedig a realizált többletbevétellel 
kapcsolatos előirányzat növekedésből adódott. 

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 

A személyi juttatások 2016. évi 1.161,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 
2.105,9 millió forintra módosult. A 2016. év során végrehajtott előirányzat-módosításokból 
kormányzati hatáskörben 3,6 millió forint a bérkompenzációval kapcsolatban, 220,5 millió 
forint irányító szervi hatáskörben, valamint 720,1 millió forint intézményi hatáskörben 
végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel merült fel. 

A 2016. évi módosított előirányzat terhére 2.045,9 millió forint kiadás teljesült, amely 97,2%-
os teljesítésaránynak felel meg. Az intézmény 2016. évi átlagos statisztikai állományi 
létszáma 367 fő volt, amelyből a szakmai feladatot ellátók létszáma 278 fő, az 
intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 89 fő. Az intézményi szervezeti 
struktúra kialakítása a 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében már a 2015. évben 
megtörtént, azon a 2016. évben nem történt változás, egyszerűsítési intézkedés. 

Az OGYÉI személyi juttatásainak teljesítése 475,0 millió forinttal (30,3%-kal) haladta meg az 
előző évi kifizetéseket, köszönhetően elsősorban a 2016. évben átvett új feladatoknak, így 
különösen az elektronikus cigarettával kapcsolatos feladatoknak, illetve a NETA bevételekhez 
kapcsolódó programok megszervezésének.  

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 1.407,8 millió forint összegben került 
megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 828,5 millió forintra 
módosult. A 722,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 
87,2%-ának felel meg. A 2016. évi 722,1 millió forint tényleges teljesítés 26,1 %-kal több az 
előző évhez képest. 

A dologi kiadások 57,9%-át, mintegy 418,4 millió forintot a szolgáltatási kiadásokra 
fordította az OGYÉI, ezen belül az egyéb szolgáltatások 169,6 millió forintot, a szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások 132,1 millió forintot tettek ki, amelyek a speciális 
szaktudást igénylő feladatok elvégzése miatt különösen indokoltak. A karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatás (45,6 millió forint) legnagyobb részét a szakmai gépek kötelezően 
előírt és eseti jellegű karbantartásai tették ki. Az OGYÉI ezen felül közüzemi díjakra 44,6 
millió forintot, továbbá bérleti és lízing díjakra 26,5 millió forintot fordított.  

Az OGYÉI készletbeszerzésre 48,6 millió forintot költött, elsősorban üzemeltetési, valamint 
alaptevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére. A kommunikációs 
szolgáltatások rovaton a dologi kiadások 6,0 %-a, 42,9 millió forint teljesült, amelyet 
túlnyomórészt az informatikai szolgáltatások 37,1 millió forintos kifizetése okozott. A 
kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 44, 2 millió forintot költött az 
OGYÉI, amely 4,0 %-kal haladja meg az előző évi adatot. Az OGYÉI összes dologi 
kiadásának 23,3 %-os részét kitevő különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 168,0 
millió forintos összegén belül a legnagyobb arányt a működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 103,3 millió forintos összegű kifizetése jelentette.  

Az OGYÉI részéről egyéb működési célú kiadások jogcímen 2,6 millió forint került 
kifizetésre a 2016. évben, amely a Farmakológiai felügyelet szakértői tevékenységhez 
kapcsolódó nemzetközi tagsági díjat tartalmazza. 
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A 2016. évben a beruházások eredeti előirányzata 22,7 millió forint volt, amely irányító 
szervi hatáskörben végrehajtott, engedélyezett többletbevétel beemeléssel 97,3 millió 
forinttal, illetve realizált többletbevétel felhasználása kapcsán saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-rendezés következtében 59,3 millió forinttal növekedett, így összesen 179,3 millió 
forintra módosult. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzat 24,3 %-ban, 43,6 millió forint 
összegben teljesült amely elsősorban a 15,5 millió forint összegű egyéb tárgyi eszközök 
(laboratóriumok tevékenységéhez szükséges eszközök és az irodai munkához szükséges kis 
értékű irodai berendezések), kisebb hányadban pedig az immateriális javak és informatikai 
eszközök beszerzésével (informatikai eszközök működését gyorsító, korszerűsítő 
számítástechnikai alkatrészek és liszenszek), valamint ezek általános forgalmi adójával 
összefüggésben tevődik össze. 

Az OGYÉI 2016. évi költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmazott, a módosított 
előirányzata 22,0 millió forint volt, amelyből az ingatlanok felújításával kapcsolatban 17,3 
millió forint, kapcsolódó felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA- ként 4,7 millió forint 
került kifizetésre.  

A fentiek keretében a Zrínyi utcai székház biztonságos működését szolgáló fejlesztések és a 
munkakörülmények javítását biztosító felújítások valósultak meg. 

Megvalósításra került többek között: 
− a kazánházi berendezések közül a tágulási tartályok és a melegvíz bojler cseréje, 
−  az „A” épület tetőszigetelése, az esővíz elvezetését előkészítő szakértői felmérés 

elkészíttetése, 
−  az „A” épület 505-ös szoba konferenciateremmé történő átalakításának befejezése 

(padlóburkolat, álmennyezet és festés), 
−  az „A” épület 504-es iroda felújítása, padlóburkolat cseréje, festés,  
− az ENKK szervezetének költöztetéséhez kapcsolódó II. emeleti iroda-felújítási 

munkálatok /festés, padozat felújítás, árnyékolás/,  
− a Technológia-értékelő Főosztály elhelyezésének biztosítása érdekében az V. emeleti 

konyha-étkező és az informatikai oktató irodákká történő átalakítás,  
− a „B” épület alagsorában szennyvíz vezeték eldugult szakaszának cseréje, csere utáni 

helyreállítási munkák keretében padlózat javítás, festés, 
−  a „B” épület 101, 102, 103, 106-os irodák és a könyvtár felújítása, padlóburkolat 

cseréje, festés került végrehajtásra. 

 Az Albert Flórián úti telephelyen az épület karbantartó beruházások mellett kisebb 
korszerűsítés, átalakítás valósult meg, amelynek keretében irodahelyiségek felújítására, 
tisztasági festésre, gipszkarton leválasztások kialakítására, külső nyílászárók cseréjére, az 
irodák beázás miatti festésére, vakolat, falazat javítására, a villamos dobozok szigetelésére, 
kazán-előtér vakolat javítására, udvari vízelnyelő cseréjére, valamint hűtőkamra, raktár és 
irattárak kialakítására került sor. 

A Tisztifőgyógyszerészeti Főosztály Szekszárdi Regionális Irodájában az elhelyezését 
biztosító 2 helyiség festése, világítás és padozat felújítása került kivitelezésre. 

A bevételek alakulása 

2016. évben az OGYÉI intézményi költségvetésének eredeti bevételi összege 2.554,5 millió 
forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 3.410,4 millió 
forintra módosult. Ténylegesen 3.417,7 millió forint bevétel realizálódott, amely 100,2 %-os 
teljesülésnek felel meg.  
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A működési bevételek év végi teljesített előirányzata 310,7 millió forint volt. Ennek 
legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértékeként (232,8 millió forint) keletkezett bevétel 
tette ki és döntően a Kommunikációs Iroda által szervezett részvételi díjas konferenciák adták. 
Az OGYÉI 2016. évben több, a gyógyszeripari tevékenységével szorosan összefüggő, a 
hatóság gyakorlati tapasztalatait összegző, gyakorlatias és informatív kurzust indított, ilyenek 
többek között: 

− Reklámfelügyelet Konferencia: A gyógyszeripari termékmenedzserek számára 
meghirdetett Farmajogi Kurzus, amellyel segíthetik a vényköteles vagy recept nélkül 
kapható gyógyszerek promóciójával foglalkozó szakemberek mindennapi munkáját.  

− TEI workshop: A technológia-értékelés jelentőségéről, szerepéről és jövőjéről került 
megrendezésre a konferencia az egészségipari cégek képviselői, a téma iránt 
érdeklődő közgazdászok, jogászok, orvosok és más, hozzáértő szakemberek előtt.  

− Farmakovigilancia – kockázatkezelés a hatóság szemszögéből: Az OGYÉI 
Farmakovigilancia osztályának munkatársai által a kockázatkezelés egyes területeiről 
tartott konferencia, amelynek célja az európai uniós iránymutatások újdonságainak 
bemutatása volt az előzetesen összegyűjtött példák és kérdések tekintetében, valamint 
a hatósági álláspont ismertetése a partnerekkel folytatott párbeszéd keretében. 

− Nagykereskedelemnek szóló képzések: Az OGYÉI 2016 szeptemberében a gyógyszer-
nagykereskedelmet érintő kérdésekben alapszíntű és haladó szintű konferenciát 
szervezett gyógyszerészek, orvosok, cégvezetők, logisztikusok, jogászok, felelős 
személyek vagy annak készülők, kereskedelmi szakemberek számára.  

− November hónapban a „reflexiók a klinikai dokumentációk értékeléséről” tartott 
konferenciát az Intézet Orvosbiológiai Értékelő Osztálya, amelynek célja a 
jogszabályok és iránymutatók közös értelmezése mind a jogosultak, mind a különböző 
tagállami hatóságok között. Novemberben került megrendezésre a „Minőségbiztosítás 
a klinikai vizsgálatokban” című rendezvény is, amelynek célcsoportja a klinikai 
vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában résztvevő szakemberek. 

 

A fentieken túl 6,1 millió forint összegű bevétel származott készletértékesítésből, illetve 7,5 
millió forint bevétel realizálódott közvetített szolgáltatás ellenértékéből. Az egyéb pénzügyi 
műveletek többletbevétele 10,9 millió forint, az egyéb működési bevétele 14,8 millió forint, 
míg a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele 38,1 millió forint volt. 

A közhatalmi bevételek év végi előirányzata 2.534,0 millió forint lett. Ennek forrását a 
gyógyszerkészítményekkel összefüggő hatósági feladatok ellátásával, illetve az azok kapcsán 
felmerült igazgatási szolgáltatási díjak emelkedésével (pl. módosítási eljárások 30,0 %-os 
mértékű emelése) kapcsolatos bevétel adja. Az OGYÉI ezeket a feladatokat az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény alapján látja el, a bevételek beszedésére e 
törvény, valamint rendeletek alapján jogosult. Az OGYÉI közhatalmi bevételként realizálta a 
Tisztifőgyógyszerészeti Főosztály által elvégzett feladatok bevételeit is, amely feladatát a 
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályozza.  
Az ilyen címen ténylegesen befolyt bevétel 2.540,7 millió forint volt, amely az OGYÉI teljes 
költségvetési bevételének 74,3 %-a, a költségvetési és finanszírozási bevételének együttesen 
67,7%-a. 

Az OGYÉI gazdálkodását a 2016. évben is jelentősen meghatározta, hogy a költségvetési 
törvény szerint az OGYÉI közhatalmi bevételének 67,1%-át az XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli 
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támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni. Ezt a befizetési kötelezettséget 
az OGYÉI 4.300,0 millió forint megfizetésével teljesítette, amely az OGYÉI beszámolójában 
más szervet megillető bevételként pénzforgalomban nem jelentkezik. 

Államháztartáson belülről származó működési célú támogatás soron 120,0 millió forint 
eredeti előirányzat került megtervezésre, azonban az évközi, intézményi hatáskörben 
végrehajtott módosításoknak köszönhetően az előirányzat 323,6 millió forintra változott 
(100,0%-ban teljesülve). Ebből 155,7 millió forintot az OEP-pel kötött szerződésnek 
megfelelően a Technológia-értékelő Főosztály által elvégzett feladatért kapott az OGYÉI, 
elsősorban az egészségbiztosításért felelős hatóság részére egészségtechnológia-értékelési 
feladatok (pl.: a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz, a gyógyító-megelőző eljárás, valamint 
az ezen eljárások során alkalmazott orvostechnikai eszközök egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó szakértői feladatok) ellátásáért. 9,7 millió 
forint az OGYÉI-nél futó projektek kapcsán adódott. Az OGYÉI 2015. évi átszervezésével 
összefüggésben a jogelőd OTH-tól 158,2 millió forint érkezett a felek által megkötött 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 

A működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 242,6 millió forint összegben befolyt 
bevételt az Európai Gyógyszerügynökségtől kapta az OGYÉI a gyógyszer-értékelési, illetve 
fordítási feladatok elvégzéséért. 

Költségvetési maradvány 

A 2015. évre jóváhagyott maradvány összege 38,7 millió forint volt, amely teljes egészében 
felhasználásra került a 2015. évben. 

Az OGYÉI 2016. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 3.750,9 
millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 3.403,9 millió forint, így az 
intézmény 2016. évi költségvetési maradványának összege 347,0 millió forint, amelyből 
339,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettségvállalásként került 
kimutatásra a decemberben kifizetett eseti illetménykiegészítés munkavállalói és munkáltatói 
járulékának január 20-án esedékes fedezete, a 2017. évre áthúzódó szállítói számlák, dologi 
jellegű szerződésekből eredő kötelezettségek fedezete, közbeszerzési eljárással elindított 
beruházás jellegű fedezete, amely tételek június 30-ig kifizetésre fognak kerülni. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 7,7 millió forint, amely többek 
között a nem engedélyezett többletbevételből adódott. 

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 4813,2 
millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 52,1 %-a ingatlanban, 33,9 %-a gépekben, 
berendezésekben, felszerelésekben és járművekben, 14,0 %-a pedig immateriális javakban 
testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2016. évben 193,6 millió 
forint, a csökkenése ugyanakkor 567,4 millió forint volt. A növekedésből az immateriális 
javak állománya 19,3 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
állománya 11,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 
pedig 162,3 millió forinttal, az aktiválatlan beruházások és felújítások 0,3 millió forinttal 
növekedtek.  

Az állomány nagyságát befolyásolta az eszközökkel kapcsolatos beruházások, felújítások 
aktiválása (az ingatlanoknál 11,7 millió forint, a gépek, berendezések körében 24,4 millió 
forint összegű), illetve immateriális javak 12,6 millió forint összegű beszerzése, valamint a 
143,7 millió forint összegű egyéb eszköznövekedés is.  
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2016. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2.396,4 millió forint volt, így az 
eszközök nettó értéke 2016. december 31-én 2.415,3 millió forintot tett ki. A nettó 
eszközállomány 86,9 %-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 7,0 %-a 
gépek, berendezések, felszerelések, járművekben, míg 6,1 %-a immateriális javakban testesült 
meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 1.811,6 millió forint, ez az intézménynél 
nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 37,6 %-a. 

A MNV Zrt. döntést hozott a Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatt található székház 
érékesítéséről, amelyet az év során meg is kezdett. 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A mérlegben a követelések 2016. december 31-én összesen 153,6 millió forintot tettek ki, míg 
a kötelezettségek 1.788,5 millió forintot képeztek. Ennek legnagyobb része az év végén még a 
tárca felé fennálló 616,0 millió forint összegű más szervet megillető bevétel volt, amely a 
közhatalmi bevételekre vonatkozó 67,1 %-os befizetési kötelezettség miatt keletkezett. Az 
Intézet beszámolójában 1.124,1 millió forint értékben kapott előlegként jelennek meg a 
partnerek által befizetett, de szakmai feladat elvégzéséhez nem kapcsolódó befizetések. 

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenység és a kapcsolódó bevételek 
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megnevezése 

Projekt 
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EUnetHTA Joint Action 2 

Az EUnetHTA JA2 project célja a technológiaelemzés módszertanának európai szintű 
harmonizálása, egy hatékony és fenntartható együttműködés bevezetése az egészségügyi 
technológiai értékelés (HTA) terén, valamint az egészségpolitikai és a finanszírozási döntések 
hatékonyabbá tétele az egységesebb európai gyógyszer (-finanszírozási) piac előmozdítása 
érdekében. A projekt az Európai Bizottság és a tagállamok együttes fellépése (Joint Action) 
formájában valósul meg, az ESKI révén Magyarország 2010 óta vesz részt az EUnetHTA JA1 
projekt keretei között a projektben, különösképpen a gyógyszerek relatív hatásossága és az 
információs rendszer fejlesztése témákban támogatva a programot. Tekintettel az EUnetHTA 
JA2 együttes fellépés által megvalósítandó cél kiemelt fontosságára a Technológia Értékelő 
Főosztály munkatársai három munkacsoport keretein belül is együttműködnek a projektben 
résztvevő többi szervezet munkatársaival. 
 
Farmakovigilancia Együttes Fellépés (Strengthening Collaborations for Operating 
Pharmacovigilance in Europe) 

Az Európai Unió Egészségügyi Programjának végrehajtásának keretében indult 
farmakovigilancia együttes fellépés (SCOPE) előzménye a 2010. évben elfogadott új európai 
uniós szabályozás (a 1235/2010/EU rendelet és a 2010/84/EU irányelv), amely a 
farmakovigilancia területén új feladatokat és felelősségeket határozott meg mind a 
tagállamok, mind az újonnan felállításra került, tagállami szakértőkből álló Farmakovigilancia 
Kockázatértékelési Bizottság (PRAC) számára.  

A három éves projekt célja, hogy előmozdítsa a tagállamok közti együttműködést, a legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint az egységes implementációt ezen új, 2012 júliusa óta 
kötelezően alkalmazandó farmakovigilancia rendszer hatékony működése érdekében. 
Magyarország részéről a projektben az OGYÉI vesz részt, egyúttal a 7. számú, 
minőségirányítási rendszerekkel (QMS) foglalkozó munkacsomag vezetését is ellátja. E 
munkacsomag célja, hogy meghatározásra kerüljenek a farmakovigilancia rendszer 
működtetéséhez szükséges minimumfeltételek, a tagállamok segítséget kapjanak azon 
változtatások elvégzésében, melyek lehetővé teszik a hatékony farmakovigilancia inspekciók 
elvégzését a forgalomba hozatali engedély jogosultjainál, továbbá cél az egységes szemlélet 
kialakítása a QMS vonatkozásában, valamint a legjobb gyakorlatok beazonosítása és 
tagállamok megosztása. 
 
Joint Action on Nutrition and Physical Activiy 

Valamennyi EU tagországban igen jelentős problémát jelent a túlsúly, különös aggodalomra 
ad okot a kisgyermekkori és kamaszkori elhízás mértéke. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) adatai szerint az EU-ban a 6-9 éves korosztályban 2010-ben minden harmadik 
gyermek elhízott vagy túlsúlyos volt jelentős növekedést mutatva a számos nemzeti és 
regionális kezdeményezés ellenére. A túlsúly és elhízás független kockázati tényezői a 
számos európai lakost érintő ún. krónikus nem-fertőző megbetegedéseknek, mint a szív-és 
érrendszeri betegségek, a 2. típusú cukorbetegség, egyes daganatok és mozgásszervi 
megbetegedések, de további közvetett költségek származnak a munkaképesség csökkenés és a 
korai halálozás következményeként.  

A JANPA egyedülálló lehetőséget biztosít a gyermekkori túlsúly és elhízás megelőzésével 
összefüggő jó gyakorlatok közös elemzéséhez és kiválasztásához. A túlsúly és elhízás 
prevenciója multiszektorális, integrált megközelítést kíván. Az oktatás és a személyes 
felelősség fontos tényezők, de nem elégségesek, különösen a társadalmi egyenlőtlenségek és 
táplálkozásfüggő betegségek csökkentése szempontjából. Az élethosszon át tartó 
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megközelítés is fontos a kérdés szempontjából, hiszen az egészséges táplálkozást már a 
várandósság és a szoptatás idején is támogatni kell. Gyermekek és serdülők esetében az 
egészséges életmód különösen lényeges, mivel ez felnőttkorukat is meghatározza. A lakosság 
által fogyasztott élelmiszerek tápértékének és a fizikai környezetnek a javítása annak 
érdekében, hogy az egészséges választás legyen a könnyű választás elengedhetetlen a 
táplálkozásfüggő betegségek csökkentése céljából. 
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7/2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ cím 
 
Az intézmény neve: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
Törzskönyvi azonosítója: 597760 
Az intézmény honlapjának címe: www.enkk.hu 
 

Az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. pont l) alpontjában, valamint a 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § alapján az ENKK 2016. december 31. napjával 
beolvadással megszűnt, azzal, hogy az orvostechnikai eszközökkel, gyógyászati célú 
kábítószerek engedélyezésével kapcsolatos feladatait az OGYÉI vette át; és közfeladat-ellátás 
tekintetében általános jogutódja az ÁEEK. 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

Az ENKK az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal, amely a 
hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. 

A Hivatal az alábbi főbb – jogszabályban foglalt – feladatokat látta el 2016. évben: 
− az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, piacfelügyeleti hatósági, az 

orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági, valamint az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésére jogosult 
szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat, 

− a kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok legális (gyógyászati, illetve 
nem gyógyászati) célú felhasználásával kapcsolatos engedélyezési eljárások 
lefolytatása (2016-ban 41 db kérelem), valamint az ezzel összefüggő nyilvántartások 
vezetése, 

− a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal végzett export-import 
tevékenységgel kapcsolatos adatok gyűjtése, statisztikai jelentések és becslések 
készítése a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (INCB) részére, valamint ezek 
nyomon követése és koordinálása, 

− a kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szállítmányozásával foglalkozó 
gazdálkodó szervezetek nyilvántartása, 

− egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére 
jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek az elismerése (2016-ban 281 db), 
valamint a külföldi elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása (1782 
fő részére),  

− nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt egészségügyi tevékenység 
bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint jó hírnév igazolás kiállítása, 

− a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítése (194 esetben), 
− az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartásának és az 

egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetése. A 2016. évben az 
alapnyilvántartásban szereplő személyek száma 317.909 fő volt, ebből  
= orvos 55.781 fő 
= fogorvos 9.422 fő 
= gyógyszerész 12.935 fő 
= klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó 1.811 fő 
= egészségügyi szakdolgozó 237.960 fő 
a működési nyilvántartásban szereplő személyek száma 213.971 fő volt, ezen belül: 
= orvos 41.286 fő 
= fogorvos 7.497 fő 

3068



= gyógyszerész 10.363 fő 
= klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó 1.490 fő 
= egészségügyi szakdolgozó 153.335 fő  

− a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel, a vizsgaelnöki névjegyzék 
elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint a szakmai vizsgabizottság 
elnökének megbízásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

− egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos támogatás igénylési 
eljárások lebonyolítása, és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

− a Rezidens Támogatási Program keretében a 2016. évben meghirdetett ösztöndíj 
pályázatokkal (mint a szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, 
szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, oxyológia és sürgősségi orvostan jelöltek 
Gábor Aurél ösztöndíja, illetve a 2016. évben először a Hiányszakmás ösztöndíj) 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, valamint a megelőző években 
meghirdetett pályázatok alapján a támogatások biztosítása az ösztöndíjat elnyert 
személyek részére, 

− a hagyományos kínai gyógyászat területén meghatározott időtartamra szóló 
tevékenységre jogosító engedélyek kiadása (29 fő részére), 

− az egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági 
feladatok ellátása, 

− az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzése, az Országos 
Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) hatályába tartozó moduláris és komplex 
szakmai vizsgák előkészítése, szervezése, lebonyolítása, továbbá a szakképzéseket 
lezáró modulzáró vizsgák szervezése 

− a szakorvos-, szakgyógyszerész-, fogszakorvos képzés intézményi akkreditációjának 
végzése, 

− az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működtetése,  
− másodfokú eljárás lefolytatása azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH), az országos tisztifőorvos, 
vagy a gyógyszerészeti hatósági igazgatási és élelmezés-egészségügyi feladatkörében 
az OGYÉI országos tiszti-főgyógyszerésze jár el, 

− az OEP által hozott hatósági döntések elleni fellebbezések elbírálása,  
− a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat jogszabályokban meghatározott 

szabályai betartásának hatósági ellenőrzése gyógyászati segédeszközök esetén, 
− az egészségügyi ágazati bér- és létszámstatisztika körébe tartozó adatok gyűjtése, 

elemzése, 
− Egészségtudományi Szakkönyvtár működtetése. 

 

Az ENKK a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban 
részesedéssel nem rendelkezett. Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett számlákon 
(előirányzat-felhasználási keret számla, európai uniós célelszámolási forintszámla) 
bonyolította, letéti számlával nem rendelkezett, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási 
kölcsönt nem nyújtott. 
 
  

3069



Az előirányzatok alakulása 

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 3 864,9 8 796,6 8 796,6 13 846,5 13 663,1 353,5% 98,7% 
  ebből személyi juttatás 2 676,3 6 776,7 6 776,7 6 274,8 6 249,0 233,5% 99,6% 
Bevétel 968,4 679,4 679,4 2 511,1 2 327,7 240,4% 92,7% 
Támogatás 4 277,4 8 117,2 8 117,2 9 685,4 9 685,4 226,4% 100,0% 
Költségvetési maradvány 269,1 0,0 0,0 1 650,0 1 650,0 613,2% 100,0% 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)  

320,0 1 426,0 1 426,0 - 1 849,0 577,8% - 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  8 796,6  679,4  8 117,2  6 776,7  

Módosítások jogcímenként         
Kormány hatáskörben 35,4  0,0  35,4  27,9  
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 1,4    1,4  1,1  
Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak 
támogatása az NGM 40003/3/2016. sz. 
intézkedése alapján 

34,0    34,0  26,8  

Irányítószervi hatáskörben 1 532,8  0,0  1 532,8  -3 572,9  
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 1 546,6    1 546,6  1 217,8  
Intézmények közötti átcsoportosítás -13,8    -13,8  -10,8  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0      -4 779,9  
Intézményi hatáskörben 3 481,7  3 481,7  0,0  3 043,1  
2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 650,0  1 650,0    1 380,9  
Többletbevétel 1 831,7  1 831,7    1 335,5  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0      326,7  
        Előirányzat-módosítás összesen 5 049,9  3 481,7  1 568,2  -501,9  

2016. évi módosított előirányzat 13 846,5  4 161,1  9 685,4  6 274,8  

 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az ENKK 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 8.796,6 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi – 5.049,9 millió forint összegű – módosítások 
következtében 13.846,5 millió forintra változott. Az előirányzat-módosítás összegéből 35,4 
millió forint kormányzati hatáskörben, 1.532,8 millió forint irányító szervi hatáskörben, 
valamint 3.481,7 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott 35,4 millió forint előirányzat-módosítás a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 
valamint az intézménynél végrehajtott létszámcsökkentés fedezetére került biztosításra.  
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Irányító szervi hatáskörben 1.532,8 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a szakorvos képzési és ösztöndíj 
rendszerek működtetésének támogatására nyújtott fedezetet 1.546,6 millió forint értékben, 
továbbá az egyes egészségügyi ágazati feladatok koncentrált ellátása érdekében 13,8 millió 
forint összegű átcsoportosítás történt az EMMI Igazgatása részére. 

Az intézményi hatáskörben történt 3.481,7 millió forint összegű előirányzat-módosítás az 
előző évi maradvány (1.650,0 millió forint) felhasználásából, valamint az intézménynél futó 
EU-s programok finanszírozására kapott többletbevételek (1.831,7 millió forint), 
előirányzatosításából adódott.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó 2016. évi kiadások (6.249,0 millió forint) 133,5%-kal 
magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva, amelynek oka, hogy az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján 2016. július 1-től a támogatott szakképzés keretében a rezidenseket 
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatta az ENKK. Az ENKK foglalkoztatottai 
rendszeres személyi juttatás kiadásainak összege 738,7 millió forint, míg a rezidens 
közalkalmazotti foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatási kiadásaira kifizetett összeg 
1.540,8 millió forint volt. Az intézet személyi juttatások előirányzatra tervezett eredeti 
előirányzata (6.776,7 millió forint) év végére 6.274,8 millió forintra módosult. Ebből 
kormányzati hatáskörben 27,9 millió forint előirányzat-módosítás történt a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozása, 
valamint az intézménynél végrehajtott létszámcsökkentés fedezetének biztosítása érdekében. 
Irányító szervi engedéllyel valósult meg az EMMI Igazgatás részére történő átcsoportosítás 
szakorvos képzési és ösztöndíj rendszerek működtetésére nyújtott támogatás, valamint a 2016. 
december 31-ei számlaegyenleg jogutód részére történő technikai átvezetése is. További 
módosulást jelentett az intézmény 2015. évi maradványának (1.380,9 millió forint) és az EU-s 
programok kapcsán befolyt többletbevételének (1.335,5 millió forint) előirányzatosítása, 
valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. 

2016. évben valamennyi munkavállaló részére a költségvetési törvényben meghatározott 
bruttó 200.000 forint összegű cafetéria juttatás került biztosításra helyi közlekedési bérlet, 
Erzsébet utalvány, SZÉP kártya és iskolakezdési támogatás, valamint egészség- és 
nyugdíjpénztári befizetések formájában. Ruházati költségtérítés címen átlagosan 200.000 
forintot fizettek ki utólagos tételes elszámolási kötelezettség mellett.  

Az ENKK 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 153 fő ENKK 
foglalkoztatott és 1.273 fő közalkalmazottként foglalkoztatott rezidenst tartalmazott, az év 
végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 1.849 fő volt, melyből 1.696 fő 
közalkalmazottként foglalkoztatott rezidens. 

 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 686,7 millió forintban került meghatározásra, ami az 
évközi módosítások következtében 852,8 millió forintra módosult és 759,3 millió forintra 
teljesült. A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2015. évi maradvány, az uniós projektekhez 
biztosított fedezet, illetve 2016. december 31-ei számlaegyenleg jogutód részére történő 
technikai átvezetése miatt változott. 
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A dologi kiadások 75,1%-át, mintegy 570,1 millió forintot tesznek ki a szolgáltatási 
kiadásokra fordított összegek, amelyből a kötelező szakmacsoportos továbbképzési keret 
terhére történő teljesítések összege jelentős, 413,4 millió forint. Kommunikációs 
szolgáltatásokra 59,7 millió forintot, készletbeszerzésre 13,8 millió forintot, kiküldetések, 
reklám- és propagandakiadásokra 9,4 millió forintot fordított az ENKK. A különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások összege a 2016. évben 106,3 millió forint volt, amelyen 
belül jelentős összeget, 55,9 millió forintot tesz ki az épület felújításával kapcsolatos ÁFA 
befizetése. 

Az ENKK a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából 
folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását. Rangsorolta a feladatokat annak érdekében, 
hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzat a megfelelő helyre koncentrálódjék. 
 
Az egyéb működési célú kiadások 6.019,0 millió forint összegű előirányzata évközi 
intézményi hatáskörű módosításból adódik a 2016. december 31-ei számlaegyenleg jogutód 
részére történő technikai átvezetése miatt. Mint megszűnt intézmény, a megszűnés 
fordulónapján meglévő pénzeszközöket a költségvetési számvitelben - a sajátos elszámolások 
számlacsoport számláinak egyenlegével korrigál összegével - pénzforgalom nélküli tételként 
az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a 
pénzügyi számvitelben a más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli 
számlán könyvelték le.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházások eredeti előirányzata 28,1 millió forint, amely az európai uniós projektekhez 
kapcsolódó évközi intézményi hatáskörű módosítások okán 0,8 millió forinttal nőtt. A 
beruházásra rendelkezésre álló előirányzatnak a 42,2%-a, 12,2 millió forint teljesült. Ezen 
összegből 7,1 millió forintot immateriális javak, 1,6 millió forintot informatikai eszközök 
beszerzésére, 0,9 millió forintot pedig egyéb tárgyi eszközök vásárlására költött az intézmény. 
Ezen kiadásokhoz kapcsolódóan 2,6 millió forint általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettsége keletkezett az ENKK-nak.  
 
A bevételek alakulása 
 
2016. évben az ENKK költségvetésének bevételi főösszege 679,4 millió forintban lett 
meghatározva, ténylegesen a 2016. évben 2.327,7 millió forint bevétel realizálódott.  

A közhatalmi bevételek, amelyek alapvetően a működési nyilvántartás területén az 
egészségügyi dolgozók lejárt nyilvántartásának megújítására befizetett igazgatási szolgáltatási 
díjakból, valamint diplomák elismertetésére fizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételből 
erednek az eredeti előirányzattól 18,9%-kal elmaradva 287,8 millió forintban teljesültek, a 
bevételi elmaradás a nyilvántartásba vételi engedélyek kiadásának csökkenéséből ered. 

Az intézményi működési bevételek 201,7 millió forintban teljesültek, amely az előző évi 
teljesítés 91,7%-a, ennek oka a képzések számának előző évtől való elmaradásából fakad.  

A működési célú támogatások előirányzata 1.819,5 millió forint növekedést mutat, amely 
egyrészt a 2015. évben lezárult EU-s projektek (TIOP, TÁMOP, KMOP) utólagos 
támogatásaként leutalt 27,3 millió forintból, másrészt az EFOP 3.8.1 projektre kapott 
előlegből (1.792,2 millió forint) ered. 

3072



A felhalmozási célú támogatások tételen eredeti előirányzat nem szerepel, a módosítások a 
2016. évben lezárult EU-s projektek felhalmozási célú támogatás értékű bevételeit 
tartalmazzák. A módosított előirányzat és a teljesítés összege is 0,7 millió forint . 

A Működési célú átvett pénzeszközök alakulása soron eredeti előirányzat nem került 
megtervezésre, a módosított előirányzat 11,5 millió forint pénzügyileg teljesült 17,7 millió 
forint, amelyből 16,3 millió forint rezidens ösztöndíj visszafizetéséből, valamint 1,4 millió 
forint az EU-s konferenciákon résztvevők külföldi kiküldetésének megtérítéséből adódik. 

 
Költségvetési maradvány 
 

Az ENKK 2015. évi költségvetési maradványának összege 1.650,0 millió forint volt, amelyet 
teljes egészében a rezidensképzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére használtak fel. 

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 4.245,6 millió forint, amely az intézmény 
megszűnése miatti sajátos elszámolás következtében az ENKK záró mérlegében más 
szervezetet megillető bevételek elszámolásai között szerepel.  

 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
A követelések állománya a 2016. évben 1,9 millió forinttal nőtt, a 13,5 millió forintos év eleji 
nyitó állomány az év végére 15,4 millió forintra változott. 2016. évben a követelés állományát 
nagyrészt a költségvetési évben esedékes, készletértékesítések, szolgáltatások vonatkozásában 
felmerülő követelések alkotják (13,3 millió forint), amelyek döntően a képzési programok 
számlázott díjaihoz valamint az ENKK által készített jegyzetek bizományosi értékesítéséhez 
kapcsolódtak.  

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 4.316,7 millió forint, amelyből 60,3 
millió forint a képzésekkel kapcsolatos óraadói, vizsgáztatói, szakértői szerződésekből 
tevődik össze.  

Más szervezetet megillető kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként került kimutatásra 
4.256,4 millió forint, amely a megszűnés miatti számlaegyenleg technikai jellegű kivezetése, 
valamint olyan tételek alkotják, amelyek egy részét a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) részére kellett továbbutalni, másik részét az 
egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak, 
illetve beavatkozással nem járó kutatási eljárás címén befolyt bevételek meghatározott 
részeként az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 
kapta. 

 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 

 

Az ENKK eszközeinek bruttó értéke a 2016. évben 1.445,9 millió forint, amely 1,1%-os 
csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A módosulást a befektetett, illetve 
forgóeszközök értékének 2016. évi változása okozta. Az intézet vagyona az év során bruttó 
14,7 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, amely az immateriális javak 8,5 millió 
forint, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4,1 millió forint, valamint az 
aktiválásra nem került beruházások és felújítások 2,1 millió forint összegű csökkenéséből 
adódott. A bruttó vagyoni érték 10,7%-a immateriális javakban, 68,2%-a ingatlanokban és 
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kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 21,1%-a gépek, berendezések, felszerelések, 
járművekben testesült meg. A befektetett eszközök bruttó értékének 20,4%-a nullára leírt. A 
2016. évben 563,3 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. A befektetett 
eszközök nettó értéke 882,6 millió forint. 
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
 

Résztvevő 
Intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója 

Projekt tárgya Projekt 
időtartalma 

A teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke 

2016. évi felhasználás 

(millió Ft) 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és 
Képzési Központ 
(korábbi néven 
Egészségügyi 

Engedélyezési és 
Közigazgatási 

Hivatal) 

TÁMOP 
6.2.1-11/1 

Egészségügyi 
Humánerőforrás 

Monitoring kiemelt 
projekt 

2012.07.01-
2016.03.31. 

teljes 
összeg 500 

millió 
forint, 
ebből a 
Hivatal 

része 395,6 
millió 
forint 

0 forint 
0,3 millió forint folyt be 2016.12.31-ig 

utólagos támogatásként 
 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és 
Képzési Központ 
(korábbi néven 
Egészségügyi 

Engedélyezési és 
Közigazgatási 

Hivatal) 

TIOP-2.3.2-
12/1-2013-

0001 / 
KMOP-

4.3.3.A-12-
2013-0001 

Elektronikus 
közhiteles 

nyilvántartások és 
ágazati portál 

fejlesztése 

2013.07.01.-
2016.08.31 

Hivatal 
része 68,9 

millió 
forint 

0 forint 

2016. dec.31-ig 15,7 millió forint TIOP 
bevétel, valamint 12,2 millió forint 
KMOP bevétel folyt be  a Hivatalhoz 
utólagos támogatásként. 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és 
Képzési Központ  

EFOP 3.8.1-
14-2015-
0001  

Felzárkóztató 
egészségügyi 

ápolói szakképzési 
program 

2016.01.01.-
2018.12.31. 

1.842,8 
millió 
forint 

0 forint 
2016. évben 1.792,2 millió forint folyt be 
előlegként, melyből 66.302,9 millió forint 
került felhasználásra. 

 
 

1. TÁMOP 6.2.1-11/1 „Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring” projekt 
 
A projekt megvalósítója: az ENKK, valamint az ÁEEK konzorciumi együttműködésében 

A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. - 2016. március 31. 

A projekt támogatási összege 500,0 millió forint, mely az ÁEEK és az ENKK, mint 
kedvezményezettek között oszlott meg. Az ENKK-t érintő elszámolható összköltség 395,6 
millió forint.  

A projekt tárgya az ágazati humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követésének 
biztosítása, hozzájárulás a kormányzati és/vagy ágazati szintű döntés előkészítések 
megalapozásához és döntés támogatásához. Az ENKK feladata és felelőssége a projekt 
szakmai megvalósítása, az ÁEEK a projekt menedzsmentjét és pénzügyi irányítását 
biztosította, valamint felelt a szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzési, 
valamint gyakorlati pontjainak nyilvántartására szolgáló rendszerek megvalósításáért 
(SZAFTEX II). 
 

2. TIOP 2.3.2. / KMOP 4.3.3/A. projekt A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-
Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál 
fejlesztése  

  
Projekt tárgya: Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése. Célja, 
hogy egységes keretek között megteremtődjék az egészségügyi ágazat számára releváns 
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közcélú és közhiteles nyilvántartások publikációs rendszere, biztosítva ezzel az 
adatfeldolgozás hatékonyságát. 

A projekt 2013. július 1-től került elindításra, időtartalma 2013. július 1.- 2016. augusztus 31.  

Az ENKK-t érintő támogatás összege 68,9 millió forint.  
 
 

3. EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési 
programok  
 

A Felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési program indítása lehetőséget adott az 
ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s 
szakképesítés megszerzésére. Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacon több okból 
fogva - életkoruk, illetve alacsony szakképesítésük, ebből következően pedig alacsony 
besorolási kategóriájuk - hátrányos helyzetben vannak. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy 
OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem 
csatlakozhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni azokon a 
munkaterületeken, ahol dolgoznak, vagy ahol munkáltatójuk foglalkoztatni szeretné őket. A 
programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az 
egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő 
szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás 
színvonalát, a biztonságos beteg ellátást. 

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.január 1.-2018.december 31. A Támogatási 
Szerződés 2016. április 20-án került megkötésre.  

A szerződött támogatás összege: 1.842,8 millió forint. 

A projektben megszerezhető, állam által elismert szakképesítések köre: 
Gyakorló ápoló, Ápoló szakképzés, Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló illetve Csecsemő 
és gyermekápoló szakképzés biztosítása OKJ előtti általános ápoló és általános 
asszisztensképesítéssel rendelkezők számára illetve felnőtt szakápoló valamint csecsemő és 
gyermekápoló képesítéssel rendelkezők számára. 
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8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ cím 
 
Az intézmény neve: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 
Központ  
Törzskönyvi azonosítója: 799843 
Az intézmény honlapjának címe: www.obdk.hu 
 
Az OBDK a központi hivatalok és az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 
1. pont d) alpontja alapján az EMMI-be olvadt be 2016. december 31. napjával és az EMMI 
önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként (IJSZ) működik tovább. 
 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az OBDK az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv volt, feladat és hatáskörét az Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. 
rendelet határozta meg. Az OBDK 2012. november 1-jén jött létre azzal a kiemelt céllal, hogy 
- a Semmelweis Tervben foglaltaknak megfelelően - jogvédelmi képviselői segítséggel 
hatékonyan képviselje a betegek, az intézményi ellátottak és a gyermekek jogainak védelmét. 
A jogvédelmi képviselet ellátása során kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és a 
szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a betegdokumentáció megismerésével 
összefüggő jog érvényesítésére, a panaszjog gyakorlásának segítésére, a rendszerhibák 
feltárására és megoldására. Eljárásaiban közvetített a szolgáltató és a kérelmező között annak 
érdekében, hogy a vitás kérdéseket a felek lehetőség szerint peren kívül rendezzék. 

Az OBDK folyamatosan nyomon követte az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, az 
ellátásszervezéssel, beutalási renddel, betegtájékoztatással kapcsolatos szabályok 
érvényesülését. Hatósági jogkörében az OBDK vezette a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi 
képviselők nyilvántartását. Mindezek mellett az OBDK a határon átnyúló egészségügyi ellátás 
nemzeti kapcsolattartó pontja is volt.  

Az OBDK feladata három szakterületre osztható: betegjogi, gyermekjogi és ellátottjogi 
szakterület. A három szakterületen 2016. évben több mint 95.000 megkeresés volt, ez kb.  
3,5- szerese az elmúlt év adatának. 

 
2016. évben az OBDK-ban 22 betegjogi képviselő látta el a jogvédelmi tevékenységet. A 
feladatok ellátását országos átlagban megyénként 1 fő jogvédő biztosította, azonban 
Budapesten és Pest megyében (az egészségügyi szolgáltatók jelentős része e területeken látja 
el feladatait) 8 fő teljesített jogvédelmi szolgálatot.  
A betegjogi képviselők információs és prevenciós tájékoztató munkája elősegíti az 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók és igénybe vevők közti konfliktusok megelőzését, 
kezelését és az érintettek megalapozott döntéseihez szükséges jogvédelmi segítség nyújtását. 
Szélesedett a betegjogi képviselők kapcsolatrendszere az általuk ellátott terület egyéb 
regionális, illetve helyi egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményeivel. Az 
intézményi elfogadottság egyik legfontosabb mutatója az egészségügyi szakdolgozóktól, 
valamint az orvosoktól érkező érdeklődések, tájékoztatás kérések számának jelentős 
növekedése. A betegjogi képviselők 2016. évben is rendszeresen nyújtottak tájékoztatást a 
betegjogokról, valamint a betegjogokat érintő jogszabályváltozásokról a lakosságnak, a 
betegcsoportoknak és egészségügyi dolgozóknak egyaránt. A betegjogi képviselők 
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ismereteinek naprakészen tartását regionális és országos szakmai értekezletek, szakmai 
műhelymegbeszélések, önképzések, szakirányú tanfolyamok segítették. A betegjogi 
képviselők kiemelt figyelmet fordítottak a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő betegekre, 
így a gyermekekre, idősekre, a pszichiátriai vagy zavart betegekre, a fogyatékos 
állampolgárokra, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű betegekre. Az OBDK 2016. évben 
betegjogokkal kapcsolatos plakátkampányt indított, melynek során valamennyi fekvőbeteg 
ellátó intézménybe eljuttatta a Betegjogokról szóló mintegy 10.000 db plakátot, valamint a 
Beteg gyermek jogairól (5.000 db) és a Betegjogok a gyógyszertárban című (10.000 db) 
tájékoztató jellegű plakátok is megtalálhatóak az érintett egészségügyi szolgáltatók falain, 
segítve a betegek tájékozódását, egyben fejlesztve jogtudatosságukat. 

 
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek –  
gyermekvédelmi törvényben meghatározott – jogainak a védelmét, segíti a gyermeket jogai 
megismerésében és érvényesítésében. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi 
szakellátásban élő különleges (3 év alatti és/vagy tartós beteg és fogyatékkal élő) és/vagy 
speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, 
pszichoaktív szert használó) gyermekek, valamint a kettős szükségletű gyermekek védelmére.  
2016. évben 17 fő látta el a gyermekjogi képviselői feladatokat. A gyermekjogi képviselőkhöz 
2016. évben 3.943 fő fordult, amely a 2015. évhez képest közel 8 %-os növekedést jelent. 
2016. évben a gyermekjogi területen több jogtudatosítást célzó rendezvény volt. 
2016 áprilisában megjelent „Az elveszett madártoll” mesekötet, mely 10 történeten keresztül 
mutatja be azokat a legfontosabb gyermeki jogokat, amelyek leginkább jellemzik a 
gyermekek mindennapi életét. A mesekötet megjelenését követően, ősszel 19 megyei 
állomáson, több mint 2.500 óvodapedagógus részvételével „MesÉLJ jogosan” országjáró 
gyermekjogi programsorozatot rendeztek. 
A programsorozat keretében az OBDK az ország több mint 4.500 óvodája számára 4-4 
ingyenes példányt biztosított a mesekötetből. Emellett a könyv decembertől kereskedelmi 
forgalomban is megvásárolhatóvá vált. 
 
A Gyere-K-épbe Gyermekjogi Roadshow célja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő 
gyermekek egy vidám rendezvény keretén belül segítséghez jussanak a jogaik 
megismerésében, valamint felismerjék az őket érő esetleges jogsértéseket is. A programmal 
két év alatt közel 7.000 szakellátásban élő gyermeket szólított meg az OBDK. Az egész napos 
rendezvények keretében színes gyermekjogi ismeretterjesztőkkel, szakmai és 
sportprogramokkal várták az érintett gyermekeket, kísérőiket, a nevelőszülőket és a 
gyermekotthonok dolgozóit. 2016. évben 7 regionális helyszínen (Székesfehérváron, 
Budapesten, Kaposváron, Egerben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Szombathelyen) került 
megrendezésre ez a programsorozat. 
A gyermekek jogtudatosításának elősegítése érdekében gyermekjogi kártyacsomag készült 
Jog-képes kártyajáték néven 2.000 példányban, amelynek célcsoportja a 6-18 éves 
korosztály. A gyermekjogi kártyacsomag különböző élethelyzeteket, tárgyakat és 
szimbólumokat ábrázoló képekből áll, melyek segítségével a gyermekek könnyen bevonhatók 
olyan beszélgetésekbe, csoportos vagy egyéni játékba, amely fejleszti és tudatosítja a jogokkal 
kapcsolatos ismereteiket. 
 

Az ellátottjogi szakterület segíti az igénybevevőt az ellátáshoz kapcsolódó problémák 
megoldásában, segíti panasza megfogalmazásában, segítséget nyújt a beadványok 
megfogalmazásában, írásbeli meghatalmazás alapján eljárhat az intézményi ellátással 
kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az illetékes hatóságnál, 
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fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményekben. 2016. évben térítésmentesen 15 fő látta 
el az ellátottjogi képviselői feladatokat. 
Az ellátottjogi képviselőket a 2016. évben összesen 10.226 esetben keresték meg, amely 10,6 
%-os növekedést jelent a 2015. évben (9.617) mért adatokhoz viszonyítva. A megkeresések 
száma 2016. évben emelkedő tendenciát mutatott.  

Az OBDK-t megkeresők az ingyenesen hívható zöld számon juthattak hozzá mindhárom 
jogterületre kiterjedően az információkhoz, tájékoztatáshoz. A Központi Panasziroda 2016. 
évben regisztrált hívásainak száma 1.778 volt. 
A Központi Panaszirodán személyesen megjelenő panaszosok számában növekedés 
tapasztalható. A megkeresők azonnal tanácsot, illetve javaslatot kaptak az ügyük lehetséges 
megoldására, az eljárás módjára, illetve felvilágosítást kaptak az ügyben illetékes jogvédelmi 
képviselő elérhetőségéről is.  
 

Az OBDK képzési tevékenységéről elmondható, hogy nemcsak a jogszabályoknak 
megfelelő, kötelező képzésekben gondolkodott, hanem mindhárom jogterületre fókuszálva 
igyekezett továbbépíteni a jogvédelmi képviselői képzésen túl, azon ismeretek átadását is, 
amelyek a szakemberek, illetve a jövő orvosai, gyógyszerészei, egészségügyi szakemberei 
számára is alapos tudást biztosítanak munkájuk magas színvonalú elvégzéséhez. 
A már több éve sikeresen folytatott 120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyamon 80 fő 
szerzett tanúsítványt, mely képzés hozzájárult a szakemberek jogvédelmi szemléletének 
erősítéséhez és segítséget nyújtott szakmai munkájukhoz. Emellett a jogvédelmi képviselői 
nyilvántartásban szereplő jogvédelmi képviselők részére, 6 órás térítésmentes továbbképzést 
tartott, melyen 35 fő vett részt. 
2016. évben az OBDK felnőttképzési intézményként, akkreditált szakmai továbbképzéseket 
is szervezett orvosoknak, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek és az egészségügyi 
szakdolgozóknak. Így a 2016. évben, a gyógyszerészeknek szóló szakmai programon 25 fő, 
míg az egészségügyi szakdolgozók éves továbbképzésének keretein belül indított tréningen 60 
fő vett rész. Az egészségügyi intézmények részére akkreditált minőségügyi képzést 76 fő, míg 
az adatvédelmi felelősök továbbképzést 45 fő végezte el sikerrel. 
Annak érdekében, hogy a képzések minősége egységessé és ellenőrizhetővé váljon, az OBDK 
kiépítette az oktatásra vonatkozó minőségirányítási keretrendszerét, amelyet 2014. májustól 
folyamatosan alkalmazott és továbbfejlesztett. 

Az OBDK kiemelten kezelte a hazai felsőoktatási intézményekkel történő szoros szakmai 
együttműködést, amelynek keretében féléves szabadon választható elméleti kurzusokat indított 
a jogvédelem gyakorlatának megismertetése, oktatása érdekében a hazai orvosi, jogi és 
pedagógiai karokon.  

 
Új elemként említhető, hogy az OBDK felnőttképzési engedélye alapján, nyilvántartásba vett, 
mediátor képesítést nyújtó képzést indított „Alternatív konfliktuskezelés elmélete és 
gyakorlata” címmel az egészségügyi, szociális és gyermekvédelem területen dolgozók – 
köztük maguk a jogvédelmi képviselők – számára mediációs készségfejlesztés céljából. Az 
akkreditált szakmai program (pilot jelleggel) az egészségügyi szolgáltatók felső vezetése 
számára is meghirdetésre került, így összesen 60 fő szerzett tanúsítványt a képzéseken. 
Az elmúlt éveknek megfelelően, a Magyar Gyógyszerész Kamarával kötött képzési 
együttműködési megállapodás keretében, újabb szakmai előadások megtartására került sor, 11 
regionális helyszínen. 

 

3078



Az OBDK a 2016. évben is ellátta az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az 
egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, működtette a minőségügyi 
szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszert, végezte a minőségfejlesztési feladatok 
koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a betegbiztonság szempontjainak 
érvényesítését. 

 

Az OBDK Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (a továbbiakban: NKP) működtetett, amely az 
unió állampolgárait segíti a külföldi gyógykezelésükkel kapcsolatos tájékozódásukban. A 
határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésről szóló 
2011/24/EU irányelvben rögzítetteknek megfelelően az NKP kétirányú honlapon biztosítja a 
lakosság széles körű tájékoztatását. A magyar állampolgárok a www.eubetegjog.hu, míg a 
külföldiek a www.patientsrights.hu internetes oldalon juthatnak információhoz, többek között a 
határon átnyúló ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról, a szolgáltatások 
elérhetőségének feltételeiről, az engedélyezési eljárás menetéről, a szükséges dokumentumok 
listájáról, a költségek visszatérítéséről, a panasztételi és jogorvoslati lehetőségekről. 
Mindezeken felül az NKP ingyenesen hívható telefonos zöld számot, postai és elektronikus 
elérhetőséget, valamint minden kedden angol és német nyelven személyes konzultációt is 
biztosít az érdeklődőknek. Az ellátások igénybevételének elősegítése érdekében az NKP a 
lakosság mellett az egészségügyi szakemberek, szolgáltatók számára is tájékoztatást nyújt, 
továbbá szorosan együttműködik a többi tagállamban létesített kapcsolattartó ponttal. 
2016. évben az OBDK-hoz 167 megkeresés (ebből 75 e-mail, 92 telefon) érkezett a határon 
átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban. 
Az OBDK – állandó dokumentációs feladataként – ellátta a jogszabályban meghatározott, a 
jogutód nélkül megszűnt központi egészségügyi intézményekben, - azaz az egykori Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPNI), az egykori Országos Gyógyintézeti 
Központban (OGYK) és az egykori Svábhegyi Országos Gyermekpulmonológiai, 
Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézetben (SOGYPFI) - keletkezett egészségügyi 
dokumentumokhoz kapcsolódó adatkezelői feladatokat. A 2016. évben beérkező 
adatszolgáltatási kérelmek száma 15%-kal emelkedett az előző évhez képest. 
 

A transzparens, átlátható adományozás elősegítése érdekében az EMMI Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága, az OBDK és a Nemzeti Betegfórum a 2015. évben közös szakmai 
konzultáció keretében alakította ki a Semmelweis Garancia Védjegy működésének kereteit, 
mely tevékenységet az OBDK 2016. évben is folytatta. A védjegy kidolgozásának célja a 
társadalom tájékoztatása arról, hogy az egészségügy területén működő közhasznú civil 
szervezetek a gyógyításra felajánlott összegeket, valamint az adó egy százalékokat milyen 
célra fordítják, és ez által elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos 
visszaélések. A védjegy további célja, hogy hozzájáruljon az adományok felhasználásának 
átláthatóságához, a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásához és az adományozás jogi 
környezetének fejlesztéséhez. A védjegy kezelését és a pályáztatás lebonyolítását ellátó szerv 
az OBDK volt, amely kezelte a pályázatokat, nyilvántartotta a szervezeteket, előkészítette a 
bizottsági üléseket, illetve ellátta az adminisztrációs teendőket. A védjegyre vonatkozó 
információkról külön honlapon lehet tájékozódni, amelyen elérhető nyomtatványok és 
kapcsolódó dokumentumok benyújtásával önkéntes saját nyilatkozataik szerinti vállalás 
alapján két évig ingyenesen használhatják a védjegyet a pályázók. A védjegyre történő 
pályázati lehetőség 2015. március 23-án indult el, 2016. évben 9 pályázó nyerte el a védjegy 
használatát. 
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Az intézmény a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági 
társaságban részesedéssel nem rendelkezett. 

 
Az előirányzatok alakulása 

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 858,7 789,3 789,3 1130,2 1130,2 131,6 100,0 
 ebből: személyi juttatás 469,0 509,5 509,5 581,6 581,6 124,0 100,0 
Bevétel 90,6 0,0 0,0 158,6 158,6 175,1 100,0 
Támogatás 762,0 789,3 789,3 782,4 782,4 102,7 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

195,3 0,0 0,0 189,2 189,2 96,9 100,0 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

105 105 105  105 100,0 - 

 
 
      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  789,3 0,0 789,3 509,5 

Módosítások jogcímenként     

Irányító szervi hatáskörben -5,5 1,4 -6,9 -7,9 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 3,1  3,1  

Intézmények közötti átcsoportosítás -10,0 0,0 -10,0 -7,9 

Többletbevétel engedélyezése 1,4 1,4 0,0 0,0 

Intézményi hatáskörben 346,4 346,4 0,0 80,0 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 189,2 189,2 0,0 0,0 

Többletbevétel 157,2 157,2 0,0 80,0 

        Előirányzat-módosítás összesen 340,9 347,8 -6,9 72,1 

2016. évi módosított előirányzat 1130,2 347,8 782,4 581,6 

 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az OBDK 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 789,3 millió forintban lett 
meghatározva, amely teljes egészben költségvetési támogatással fedezett. Az eredeti 
előirányzat az év közben végrehajtott irányító szervi és saját hatáskörű előirányzat 
módosítások eredményeként 1.130,2 millió forintra emelkedett a 2016. év végére. Az 
előirányzat-módosítások összegéből 5,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, 346,4 millió 
forint intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosításból adódott. A módosított 
előirányzat terhére 1.130,2 millió forint kiadás teljesült, amely 100,0 %-os teljesítési aránynak 
felel meg.  
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Irányító szervi hatáskörben a Gyermekjogi roadshow megvalósítása érdekében 3,1 millió 
forint összegű többlettámogatásban részesült az OBDK, 10,0 millió forint átcsoportosításra 
került a fejezet részére az egyes egészségügyi ágazati feladatok koncentrált ellátása 
érdekében, valamint 1,4 millió forint a 2016. év során keletkezett működési többletbevételek 
felhasználásának engedélyezéséből adódott. 

Az intézményi hatáskörben történt 346,4 millió forint összegű előirányzat-módosításból 
189,2 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 157,2 millió forint az 
OBDK-nál futó EU-s program finanszírozására kapott többletbevétel miatti módosításból 
származott. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évre meghatározott 509,5 millió forint összegű eredeti 
előirányzata az év végére 581,6 millió forintra módosult. A 2016. év során végrehajtott 
előirányzat-módosításokból 7,9 millió forint irányító szervi hatáskörben, 80,0 millió forint 
pedig az OBDK-nál futó TÁMOP programmal összefüggésben érkezett többletbevételekkel 
kapcsolatban intézményi hatáskörben történt módosítás. 

A 2016. évi módosított előirányzat terhére 581,6 millió forint kiadás teljesült, amely 112,6 
millió forinttal haladja meg a 2015. évi kifizetés összegét. A növekedést az indokolta, hogy az 
OBDK az év első félévében betöltötte az üres álláshelyeket, valamint a megszüntetésről 
rendelkező kormányhatározat megjelenését követően több munkatárs a jogviszony 
megszűntetését kérte és ez további többletkiadást eredményezett.  
 
A személyi juttatások 77,4%-át a foglalkoztatottak személyi juttatásai, 22,6 %-át a külső 
személyi juttatások tették ki a 2016. évben. A személyi juttatások 65,1%-át a törvény szerinti 
illetmények kiadásai tették ki, amelyre 378,6 millió forintot fordított az intézmény. 
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra 7,6 millió forintot fordított az intézmény a tartós 
betegállományban lévő 1 fő helyettesítésére tekintettel. Jubileumi jutalomra az előző évhez 
képest 1,4 millió forinttal kevesebbet, összesen 6,4 millió forintot fordítottak. Béren kívüli 
juttatásokra, cafeteriára, ruházati és közlekedési költségtérítésre összesen 57,4 millió forintot 
fordítottak, itt került elszámolásra továbbá a gyerekjogi roadshow-n, valamint az ellátottjogi 
pályázat győzteseinek fizetett ajándékutalványok kiadásai is. A munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizettet juttatások soron felmerült 101,3 
millió forint kiadás teljesítés oka, hogy orvos csoportokkal kötöttek szerződéseket az 
egészségügyi és minőségügyi feladatok átvételére, továbbá vizsgálati és terápiás eljárási 
rendeket dolgoztak ki az év folyamán. A mediációs területen indított képzések, előadások 
30,4 millió többletkifizetést eredményeztek az egyéb külső személyi juttatások soron. 

Az OBDK 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma, valamint az év 
végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám is 105 fő volt.  
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A dologi kiadások előirányzatának alakulása  
 
Az OBDK dologi kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata 117,5 millió forintban került 
meghatározásra, amely az – alábbi egyszeri módosításokból adódóan – év közben 95,0 millió 
forinttal megemelésre került: 

− az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele 
miatti előirányzat-módosítása, amelyből jelentősebb tételt tett ki a „Betegjogi, 
ellátottjogi és gyermekjogi képviselő hálózat és jogvédő munka fejlesztése” című 
európai uniós projekt maradványa 2016. év folyamán befolyt többletbevételek irányító 
szervi előirányzatosítása (1,4 millió forint). 

Ténylegesen 2016. évben 212,5 millió forintot költött az OBDK dologi kiadásokra, amely az 
év eleji előirányzatot (117,5 millió forint) 80,9%-kal haladja meg, az előző évi felhasználástól 
azonban 14,6 %-kal elmaradt.  

A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részét, 49,9 %-át 
szolgáltatási kiadásokra fordította az OBDK, elsősorban bérleti és lízing díjakra, szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatásokra, egyéb szolgáltatási kiadásokra költött a 2016. évben. 

Bérleti és lízing díjakra 5,2 millió forinttal kevesebbet, 32,4 millió forintot fordított az OBDK, 
mint a 2015. évben, amely részben a bérleti díjak felszámolásának elmaradásából, részben a 
kedvezőbb feltételekkel megkötött bérleti szerződésekből adódik. A szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatásokra (közbeszerzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, tanácsadás (klinikai 
audit) költségei, gyermekjogi road show-n közreműködő szervezetek tiszteletdíja) 44,0 millió 
forint került kifizetésre. Ezen a soron került elszámolásra az OBDK kiadványainak 
lektorálására fizetett ellenérték és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizetett képzési 
normatíva is, amely az intézményi létszám növekedésének következtében e normatíva 
összegszerű növekedését eredményezte. Az egyéb szolgáltatások soron kerültek elszámolásra 
az OBDK által a gyerekjogok ismertségének, a jogtudatosság erősítésének elősegítése 
érdekében megrendezett országos gyerekjogi road show és egyéb rendezvényeinek szervezési 
költségei, valamint az OBDK működése során felmerült egyéb szolgáltatások költségei 
(kulcsmásolás, kincstár által levont számlavezetési díj és tranzakciós illeték, biztosítás, 
kezelési költségek) A 2015. évi teljesítéshez képest 3,6 millió forinttal kevesebb teljesítés 
adódott, amely az OBDK által szervezett rendezvények csökkenő számából adódott. 

A kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra összesen 32,0 millió forintot fordított az 
OBDK 2016-ban. A reklám és propaganda kifizetések az előző évhez képest 18,5 millió 
forinttal csökkentek, mivel a 2017. januári beolvadás miatt az intézmény propaganda 
kiadásokra már nem használt fel forrást. A kiküldetések kiadásai is csökkentek a 2015. évi 
kifizetéshez képest, mert a 2016. évben az ellátottjogi pályázat nem került meghirdetésre, így 
elmaradtak az  intézményi látogatások.  

Kommunikációs szolgáltatásokra az OBDK 2016. évben összesen 24,7 millió forintot költött, 
amelyből 22,4 millió forint informatikai szolgáltatások igénybevételére, 2,3 millió forint 
egyéb kommunikációs szolgáltatásokra került felhasználásra. A kommunikációs 
szolgáltatásokra a telefontársaság kedvezőbb szolgáltatási tarifái miatt 1,7 millió forinttal 
kevesebbet költött az intézmény, mint az előző évben. Az informatikai szolgáltatások soron 
elszámolt kiadások 3,4 millió forintos csökkenését a korábbi évben már elvégzett archiválási 
munkák befejezése okozta. 

A dologi kiadások 8,1%-át, 17,2 millió forintot a készletbeszerzésekre fordított kiadások 
tették ki ezen belül 8,1 millió forintot a szakmai, 9,1 millió forintot pedig az üzemeltetési 
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anyagok (irodaszer, nyomtatvány, intézmények által használt gépkocsik üzemanyaga) 
beszerzésére fordított az OBDK. Különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 
32,6 millió forintot költött az intézmény, amelynek 98,2 %-a a működési célú előzetesen 
felszámított és fizetendő áfa kiadások sorokon került elszámolásra. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 30,6 millió forintban került meghatározásra, 
amely az év végére 33,0 millió forintra emelkedett az egyéb működési célú támogatások és a 
felújítások előirányzatának terhére intézményi hatáskörben történt kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítások, valamint a 2015. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 
következtében.  

Az OBDK 2015. évben olyan informatikai eszközöket szerzett be, amelyek a jogvédelmi 
képviselők számára lehetővé tették, hogy a jogvédelmi tevékenységet az ország egész 
területén hatékonyabban végezzék, valamint a betegek, az ellátottak és a gyermekvédelmi 
szakellátásban élő kiskorúak részére magasabb színvonalú segítséget nyújthassanak. Ez a 
fejlesztés a panaszkezelést is gyorsította és támogatta a panaszok, problémák pontosabb 
rögzítését, amely elengedhetetlen a jogvédelmi képviselői eljárásokban. 2016. évben már csak 
ehhez kapcsolódó fejlesztéseket hajtottak végre.  

A beruházási kiadásokból 21,8 millió forintot immateriális javak beszerzésére, 2,4 millió 
forintot informatikai eszközök vásárlására, 1,8 millió forintot egyéb tárgyi eszközök 
beszerzésére, 7,0 millió forintot a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi 
adójának megfizetésére fordította az OBDK. Beszerzésre kerültek többek között a 7 régiós 
iroda és a Nemzeti Betegfórum részére multifunkciós nyomtatók, akkubankok, valamint kis 
értékű bútorok és egyéb eszközök (tárgyalószékek, asztal, polcrendszer, vetítővászon, 
telefon). 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 5,0 millió forintban került meghatározásra, 
azonban az év végére az OBDK módosított előirányzattal nem rendelkezett. Az 5,0 millió 
forint összegű előirányzat-csökkentés a beruházási kiadások előirányzata javára intézményi 
hatáskörben történt kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 
keletkezett. Felújításra a 2016. évben nem került sor az intézménynél. 

 
A bevételek alakulása 
 
Az OBDK 2016. évi költségvetése a kiadások forrásául kizárólag költségvetési támogatással 
került jóváhagyásra, az intézmény költségvetése eredeti bevételi előirányzatot nem 
tartalmazott. Az év közben irányító szervi, valamint intézményi hatáskörben történt 
előirányzat-módosítások eredményeként a módosított előirányzat összege a 2016. év végére 
158,6 millió forintra módosult.  

A befolyt bevételből 1,2 millió forint működési bevétel, 157,2 millió forint államháztartáson 
belülről származó működési célú támogatások bevétele, 0,2 millió forint egyéb tárgyi eszköz 
(tárgyalószékek, asztalok, hűtőszekrény, polcrendszer, vetítővászon, telefon) értékesítéséből 
származó felhalmozási bevétel. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás a 2016. év során a regisztrált betegjogi, 
ellátottjogi és gyermekjogi képviselők részére szervezett térítésköteles továbbképzéssel, a 
képzésen biztosított étkezéssel, valamint az 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdése szerint az OTP SZÉP kártya fel nem használt részének elszámolásával, 
perköltséggel kapcsolatban realizálódott többletbevételek kapcsán adódott, amely különböző 
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dologi kiadások (egyéb szolgáltatások, egyéb dologi kiadások, valamint ezekkel kapcsolatban 
felmerült áfa) fedezetéül került felhasználásra. Ténylegesen teljesült bevétel a módosított 
előirányzatnak megfelelően alakult. 

Az OBDK-hoz befolyt 157,2 millió forint összegű működési és felhalmozási célú 
támogatásértékű bevétel az intézménynél futó TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 „Betegjogi, 
ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című uniós 
programból (47,1 millió forint), az ESZA-tól kapott előlegből (101,7 millió forint), valamint 
az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak maradványából a családban élő óvodás korú 
gyermekek számára jogtudatosítást szolgáló mesekönyv elkészítése és terjesztése érdekében 
átadott összegből  (8,4 millió forint) származik.  
 
Költségvetési maradvány 
 
Az OBDK 2015. évi jóváhagyott maradványának összege 189,2 millió forint volt, melynek 
56,4 %-át dologi kiadásra, 39,1 %-át személyi juttatásra és járulékaira, a fennmaradó 14,5 %-
ot beruházásra és egyéb működési célú kiadásokra használta fel az intézmény. A 2016. évben 
a teljes maradvány felhasználásra került. 

Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele és kiadása is 
1.130,2 millió forint, így a 2016. évben költségvetési maradványa nem keletkezett.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az OBDK eszközeinek és forrásainak 2016. évi záró állomány értéke 23,9 millió forint volt. 

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 60,8 millió forintról 32,7 millió forintra 
változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 31,2 millió forint, 
csökkenése 59,3 millió forint értékben valósult meg. Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 
összességében 53,8 %-kal, 28,1 millió forinttal csökkent a 2016. évben, elsősorban 
immateriális javak beszerzéséből, valamint aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. 
A záró bruttó vagyoni érték 84,7 %-a immateriális javakban, a fennmaradó 15,3 %-a 
gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben testesült meg.  
Az immateriális javak bruttó értéke összesen 14,5 millió forinttal emelkedett a nyitó értékhez 
(13,2 millió forint) képest. Immateriális javak beszerzésére 21,7 millió forint értékben került 
sor az év folyamán. A 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a munkavégzéshez 
szükséges tárgyi eszközökhöz és a kapcsolódó vagyonkezelői jogok továbbá ingatlanok és 
kötelezettség tekintetében az OBDK jogutódja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, így 
a szóban forgó eszközök 2016. december 31-én átadásra kerültek. 
Informatikai- telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettség 
tekintetében a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. a jogutód, az érintett tételeket 
2016. december 31-én adta át az intézmény. 

Gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoport esetében az OBDK 7 régiós irodája és a 
Nemzeti Betegfórum részére multifunkciós nyomtatók, a jogvédői munka napközbeni 
zökkenőmentes ellátása érdekében az OBDK betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi képviselői 
részére akkubankok, valamint meghibásodott eszközök pótlására székek, asztal, vetítővászon, 
telefonok beszerzése valósult meg a 2016. évben összesen 4,2 millió forint értékben.  

Beruházások és felújítások nyitó állománya 0,8 millió forint volt, amely az év közben egyéb 
csökkentés jogcímen történt vagyonváltozás következtében a 2016. év végére nullára 
változott. 
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2016. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 37,9 millió forint, míg a záró állománya 10,9 
millió forint volt.  

A befektetett eszközök nettó értéke 1,1 millió forinttal esett vissza az év eleji nettó 
állományértékhez (22,9 millió forint) viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 
2016. december 31-én 5,0 millió forint volt. 
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
Az OBDK-nál egy európai uniós forrásból megvalósuló program futott, a TÁMOP 5.5.7-
08/1-2008-0001 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő 
munka fejlesztése” című projekt.  

A projekt célja a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való 
hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi 
méltóságuk tiszteletben tartatása volt, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny 
társadalmi csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével lehetőség nyílt 
a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos 
együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult 
problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban 
dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére egyaránt.  

Az OBDK annak érdekben, hogy a projekt szakmai megvalósítását magasabb szintre emelje, 
a támogatási szerződés hosszabbítására vonatkozóan kérelmet adott be az irányító hatósághoz. 
A támogatási kérelem pozitív elbírálásának következményeképpen a projekt végső záró 
időpontja 2015. október 30-ára módosult, záró elszámolására a 2016. évben került sor. 

 
A projekt zárását követően 2016. évben záró helyszíni ellenőrzés történt az EMMI EU 
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Társadalomfejlesztési 
Végrehajtási Főosztály részéről projekt egész megvalósításra vonatkozóan. Az ellenőrzés 
szabálytalanságot állapított meg és 7,7 millió forint, támogatási összeg visszafizetését írta elő. 
Az OBDK ennek a fizetési kötelezettségének 2016. december 19-én eleget tett. 
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10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím 

10/1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím 
 
Az intézmény neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
törzskönyvi azonosító száma: 324689 
honlapjának címe: www.aeek.hu  

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati stratégia alapvetése, hogy 
Magyarország Kormánya elkötelezett az ország egészségügyi helyzetének további javítása 
mellett; egyik legfontosabb célkitűzése, hogy folyamatosan javuljon a magyar lakosság 
egészségi állapota. A megelőzés mellett fontos kormányzati célkitűzés, hogy a betegek 
gyógyulási esélyei tovább javuljanak. Ennek érdekében vette a Kormány állami fenntartásba 
az egészségügyi intézmények többségét, amely garanciát jelent a hatékonyabb, hosszú távon 
is biztonságos működésre.  

Az ágazati stratégiában meghatározott feladatok hatékony és professzionális végrehajtása 
érdekében 2015. március 1. napjával az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 
27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet) a 
GYEMSZI elnevezése ÁEEK-re változott, a GYEMSZI gyógyszer-felügyeleti hatósági, 
piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá adatgyűjtési, 
elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani feladatait végző 
Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, 
valamint Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok 2015. március 1-jétől az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI) 
kerültek, a szakmai minőségértékelési tevékenység az OBDK részére került átadására, 
valamint a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrások Főigazgatósága a kiválást követően 
beolvadt az ENKK. 

Az ÁEEK egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai 
támogatási feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát el, 
amellyel párhuzamosan az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi 
intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett egyes fenntartói, valamint a 
hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében középirányítói jogokat gyakorol, 
továbbá ellátja a 27/2015. (II. 25.) Korm. rendeletben részére meghatározott egyéb 
feladatokat. 

Az ÁEEK főbb feladatai tekintetében: 

1. gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, a települési önkormányzatok fekvőbeteg-
szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételéhez kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az 
állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, az 
egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó 
egészségügyi szolgáltató, továbbá az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó 
Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) felett az egyes fenntartói jogokat, a gazdasági 
társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói 
jogokat, 
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2. gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába 
került egészségügyi intézmény felett, továbbá a miniszter  irányítása alá tartozó 
egészségügyi szolgáltatók felett az egyes fenntartói jogokat, 

3. gyakorolja Ttv. és a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, 
valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény, illetve az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a Magyar 
Államot megillető tulajdonosi jogokat, 

4. a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított 
rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi 
beszerző szervezetként jár el,  

5. fenntartói jogok gyakorlójaként előzetesen jóváhagyja az 1. és 2. pont szerinti 
egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása iránti kérelmét az ellátás 
progresszivitási szintje és formája tekintetében, 

6. ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-előkészítéshez szükséges, 
valamint a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat, európai uniós közösségi kezdeményezések és programok 
tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vesz az 
egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó kapacitások fejlesztését célzó innovációs 
projektek, valamint társulási és együttműködési programok kialakításában és 
végrehajtásában, 

7. ellátja a fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában az 
informatikai, infrastrukturális és elemzési kapacitásokhoz szükséges fejlesztésekhez 
kapcsolódó koordinációs és végrehajtási feladatokat,  

8. jogszabályban foglaltak feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,  
9. az egészségügyi ágazati statisztikai adatszolgáltatás alapján adatokat vesz fel, dolgoz 

fel, tárol, átad, közzétesz, 
10. a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértőként jár el, működteti az 

Országos Egészségtudományi Szakkönyvtárat, amely egyben a WHO Európai Területi 
Irodájának hivatalos, kinevezett nemzeti dokumentációs központja, és annak letéti 
könyvtára, 

11. adatgyűjtést végez, országos nyilvántartást vezet, elemzést végez a fenntartásában lévő 
egészségügyi intézményekhez kapcsolódó gép-műszer-, energia- és épületkatasztere 
területén, 

12. érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó 
követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a 
létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás 
körülményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását, 

13.  javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és 
azt megküldi a miniszternek, 

14. meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának, 
előirányzat-felhasználásának rendjét és pénzügyi feltételeit, az intézményi fejlesztések 
részletes tervét, 

15. előkészíti és kiadja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető 
vagy módosító okiratát, 
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16. előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó 
egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a 
legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű 
vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését 
eredményező - módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves 
tervet és annak módosítását,  

17. előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, 
gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a 
megbízásának visszavonását, 

18. összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó 
kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve 
továbbítja azokat a miniszternek, 

19. jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket 
összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival 
kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni, 

20. jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési 
szabályzatát. 

Az ÁEEK a beszámolóval érintett időszakban 1 főnek ítélt meg munkáltatói kölcsönt 
lakáscélú felhasználásra, összesen 1,5 millió forint értékben. Az év folyamán a számlára 20,0 
millió forint törlesztés érkezett a dolgozóktól. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

módosít
ott 

előirány
zat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 47 234,2 3 320,8 3 320,8 61 244,1 8 129,1 17,2 13,3 
ebből személyi juttatás 8 729,9 2 386,5 2 386,5 11 981,6 2 890,1 33,1 24,1 
Bevétel 43 771,3 544,5 544,5 54 309,2 54 094,8 123,6 99,6 
Támogatás 3 597,5 2 776,3 2 776,3 4 717,1 4 717,1 131,1 100,0 
Költségvetési maradvány 2 083,2 0,0 0,0 2 217,8 2 217,8 106,5 100,0 
Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fő)  

3 602,0 410,0 410 - 378,0 10,5 - 
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millió forintban, egy tizedessel      

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  3 320,8 544,5 2 776,3 2 386,5 
Módosítások jogcímenként     

Kormány hatáskörben 0,8 0,0 0,8 0,6 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 

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

Irányító szervi hatáskörben 1 940,0 0,0 1 940,0 -55,1 
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 982,3 0,0 982,3 0,0 
Intézmények közötti átcsoportosítás 957,7 0,0 957,7 -55,1 
Intézményi hatáskörben 55 982,5 55 982,5 0,0 9 649,6 
2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 217,8 2 217,8 0,0 215,2 
Többletbevétel 53 764,7 53 764,7 0,0 9 020,3 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 414,1 
        Előirányzat-módosítás összesen 57 923,3 55 982,5 1 940,8 9 595,1 
2016. évi módosított előirányzat 61 244,1 56 527,0 4 717,1 11 981,6 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata (3.320,8 millió forint) a tervezetthez képest 
57.923,3 millió forinttal nőtt a 2016. évben. Az előirányzat növekedésből 22.516,9 millió 
forintot a működési kiadások előirányzatának növekedése, 35.406,4 millió forintot a 
felhalmozási kiadások növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (61.244,1 millió 
forint) terhére 2016. évben 8.129,1 millió forint kiadás teljesült, ami 13,3%-os teljesítési 
aránynak felel meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 0,8 millió forint kormányzati hatáskörű módosítás, 
amely a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására biztosított 
támogatás.  

Az irányító szervi hatáskörben történt módosítás 1.940,0 millió forinttal növelte meg az 
intézmény költségvetését, amelyből fejezeti kezelésű előirányzatból az Egészséges Budapest 
programmal (a továbbiakban: EBP) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében 
könyvtárállomány gyarapítására összesen 982,3 millió forint került átcsoportosításra. Az 
egészségpolitika kiemelt prioritásai között szerepel a főváros fekvőbeteg-szakellátási 
rendszerének fejlesztése. Az egészségügyi ellátórendszer és a betegellátás színvonalának 
minőségi javítását, ezen belül a Pest megyei és a budapesti ellátó hálózat fejlesztését az 
EMMI a Kormány által elfogadott egészségügyi stratégiában, az „Egészséges Magyarország 
2014-2020” stratégiában is célul tűzte ki. Az EBP I. üteme a főváros területét is érintő 
mindhárom egészségügyi térségben (Nyugat-Közép-Magyarország, Dél-Közép-
Magyarország, Észak-Közép-Magyarország) összesen négy sürgősségi, multidiszciplináris 
szakellátási feladatokat (közellátás) a legmagasabb progresszivitási szinten folyamatosan 
nyújtani képes centrum kialakítását célozza, valamint mellettük javaslatot tesz a 
centrumokhoz illeszkedő fővárosi társkórházi fejlesztésekre is. 

Intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítások egyenlegeként 957,7 millió forint 
előirányzat módosítás történt a 2016. évben, amelyből 1.027,7 millió forint egyszeri jellegű 
előirányzat-átcsoportosításra az egészségügyi intézetek által használt aneszteziológiai géppark 
(altató- lélegeztető gépek, betegőrző monitorok, valamint az intenzív aneszteziológiában 
használatos kiegészítő eszközpark) éves szintű, folyamatos cseréje miatt szükséges 
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közbeszerzés megindítása érdekében került sor. 70,0 millió forint pedig az EMMI Igazgatása 
javára került átcsoportosításra. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 2.217,8 millió forint az 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat-módosításból, 
53.764,7 millió forint (ezen belül a működési célú támogatások 10.654,8 millió forint, a 
felhalmozási célú támogatások 43.110,1 millió forint) pedig az intézmény részére befolyt 
tárgyévi többletbevételek előirányzatosításából adódik.  

A módosítások nagy részét az ÁEEK, mint kedvezményezett által kezelt uniós projektek 
kiadási és bevételi tételeivel kapcsolatos előirányzat változás, továbbá az év közben az ÁEEK 
tevékenységébe került feladatok, és ezen feladatok elvégzésére biztosított többletbevételek 
előirányzatosítása alkotja. A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2016. december 31 
napjával az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) az ÁEEK-be való 
beolvadás útján, az ENKK ÁEEK és OGYÉI irányába történő beolvadásos különválással 
szűnt meg. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet) szerint a megszűnés fordulónapján meglévő 
pénzeszközöknek 36. Sajátos elszámolások számlacsoport összegével korrigált összegét a 
jogutód intézet esetében B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei soron szükséges 
elszámolni. Így az ÁEEK-be olvadó ENKK és EKI előirányzat-felhasználási keretszámláin 
szereplő 2016. év végi egyenlegek támogatásként való átadásával kapcsolatban 4.865,7 millió 
forint összegű előirányzat-emelésre került sor. 

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 

A személyi juttatás 2016. évi 2.386,5 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 
11.981,6 millió forintra növekedett. A növekedésből kormányzati hatáskörű előirányzat-
módosításból a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja 0,6 millió forintot tesz ki. 
Irányító szervi hatáskörben az intézmények közötti átcsoportosítás alapján a személyi 
juttatások előirányzata 55,1 millió forinttal módosult. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 9.649,6 millió forint összegű növekedésből 215,2 
millió forintot a 2015. évi maradvány igénybevétele, 9.020,3 millió forintot a többletbevétel 
személyi juttatásra történő felhasználása tett ki. Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással a személyi juttatások előirányzata 414,1 millió forinttal módosult. 

A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 2.890,1 millió forint kiadás teljesült, 
amely 24,1%-os aránynak felel meg.  

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 266,5 millió forint volt, ami az év 
közbeni előirányzat-módosítások eredményeként 10.754,9 millió forintra módosult. A 2.867,6 
millió forint pénzügyi teljesítés a módosított kiadási előirányzat 26,7%-ának felel meg.  

A dologi kiadások 54,9%-át, mintegy 1.574,2 millió forintot tesz ki különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások teljesítése. A szolgáltatási kiadások 957,7 millió forint összegben 
teljesültek, amelynek nagy részét, 72,8%-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, 
szaktanácsadásra, ügyvédi jogi tanácsadásra, valamint az uniós projektekhez kapcsolódóan a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekre történő kifizetésre fordítottak. 
Kommunikációs szolgáltatásokra 240,6 millió forint, a dologi kiadások 8,4%-a került 
felhasználásra, amelynek nagy része informatikai szolgáltatások igénybevételének 
ellenértékét tartalmazta. 2016. év végéig az ÁEEK fenntartása alá tartozó intézmények 75,0 
%-a csatlakozott az egészségügyi flottához. Kiküldetésre, reklám- és propaganda kiadásokra a 
dologi kiadások 0,9%-át, készletbeszerzésre 2,4%-át fordította az intézmény. 
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A 2016. évben 15,5 millió forintot fizetett ki az ÁEEK pénzbeli kárpótlások címén az 
intézményi költségvetése terhére, tekintettel arra, hogy az egészségügyi intézmények átvétele 
során a megyei és helyi önkormányzatok járadékfizetési kötelezettségei is átvételre kerültek, 
amelyek jellemző módon az önkormányzat által fenntartott kórházak peres ügyein alapultak. 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A 2016. évben a beruházások eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amely az év 
közben fejezeti hatáskörben 982,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben – maradvány, 
illetve a realizált többletbevétel előirányzatosítása révén – 33.473,2 millió forinttal 
növekedett.  

A beruházási kiadásokra 1.151,7 millió forintot költött az ÁEEK, amelyből a 2016. év során 
az alábbi fejlesztések kerültek elvégzésre: 

− Átalakításra került az ÁEEK teljes publikus portál, amelynek keretében konszolidálás 
történt a korábbi intézményi honlapok tekintetében. Az elődintézmények információi, 
szolgáltatásai egységes felületen érhetők el. 

− Az Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer (a továbbiakban: ÁStAR) létrehozásának 
elsődleges célja a fenntartó és az állami fenntartásban álló egészségügyi intézmények 
vezetőinek megfelelő színvonalú információellátása, ezáltal szakmai munkájának 
támogatása, vezetői döntések megalapozása volt, ehhez hozzátartozik az intézményi 
működés folyamán keletkező különböző adatkörök gyűjtése, azok elemzése, 
feldolgozása, publikálása. Az informatikai rendszer az ÁEEK tulajdonában lévő, a 
Közép-magyarországi Régióban működő egészségügyi intézmények számára 
biztosítja, hogy a működésükkel kapcsolatos releváns információkat egységes 
felületen keresztül nyújthassák be. Az elektronikus úton beérkező adatokból a rendszer 
automatikusan képes statisztikai kimutatások összeállítására, lehetővé téve a 
fenntartott intézmények működésének nyomon követését és az eddigieknél pontosabb 
stratégiai tervezést. Az információk a fenntartó igényein túl segíthetik az intézmények 
vezetőségének munkáját is. A rendszert úgy alakította ki az intézet, hogy megfeleljen 
egy országos kiterjesztés kritériumainak is. ÁStAR-hoz kapcsolódás miatt több 
rendszert kellett továbbfejleszteni a szükséges adatkapcsolatok létrehozása miatt 
(elsősorban adatszerkezetek átalakítása, és interfészek fejlesztése történt): 
= Kataszterek továbbfejlesztése, mivel az eredeti rendszert teljesen módosítani 

kellett az alábbi tételekkel történt meg 
- kórházi CT-Ecostatokból kap közvetlenül adatokat, amelyet feldolgoz, 
- ingatlan nyilvántartásokat egységesít, 
- törzsadatok (pl.: ORKI kód, OPTEN szállítói törzs) használata, 
- interfész az ÁStAR-hoz 
- felhasználóbarát felület elkészítése 

= Kórházi Projekt életciklus monitoring 
= Kórházi Patikai adatszolgáltatás 
= Központi tárgyi eszköz 
= kórházi JDolberek (munkaügyi adatok központi automatikus begyűjtése és 

feldolgozása) 
− SZAFTEX elnevezésű rendszer bevezetése, amely a szakdolgozók továbbképzésével 

kapcsolatos pontok gyűjtését támogatja, 
− egy új és korszerűbb ágazati bérfejlesztéssel kapcsolatos adatbekérés és adatelemzés, 

amely az ágazati béremelést hivatott támogatni 
− a jövedelem Kiegészítő Rendszer átalakításra került, amely az egészségügyben 

dolgozó nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásával kapcsolatosan nyújt informatikai 
támogatást. 
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Mindezen felül több az alábbi feladatok megvalósítása kezdődött el a 2016. évben: 
− ÁStAR kiterjesztése országos szintre és a Controlling rendszerek integrálása, 
− beszerzés és szerződéskezelést támogató folyamat és dokumentumrendszer 

bevezetése, 
− átfogó egészségügyi intézményi szerződésmenedzsment IT támogatásának tervezése 

és megvalósítása, 
− IT biztonsági rendszer élesítése és adatbekérés lebonyolítása, 
− az egy fenntartóhoz tartozó nagyszámú intézmény informatikai beruházási igényeinek 

felmérése, a szinergiák feltérképezése, a hatékonyabb beszerzés a volumenből adódó 
előny kihasználása által, 

− portál átalakítása, a szervezeti átalakítások átvezetése, 
− új intranet létrehozása, amelyben egységes a tartalom és a belső alkalmazások 

kezelése, 
− extranet kialakítása az intézmények számára, ahol az egészségügyi intézmények 

számára egy egységes tartalom és alkalmazás kezelés valósulhat meg, amely elősegíti 
a kommunikációt az intézmények felé, 

− „kormányzati felhő alapon” folyamatmenedzsment, csoportmunka és levelezési 
szolgáltatás beindítása szerepel. 

A bevételek alakulása 

Az intézmény 2016. évi bevételeinek teljesítése 54.094,8 millió forint, amely 53.550,3 millió 
forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot (544,5 millió forint).  

A működési és felhalmozási bevételek 140,7 millió forintos teljesítése szolgáltatások 
továbbszámlázásával kapcsolatban beérkezett bevételekből, valamint tárgyi eszköz 
értékesítéséből és biztosító által fizetett kártérítéssel összefüggő bevételekből keletkezett.  

A 167,3 millió forint összegű közhatalmi bevétel az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény 25. §-a alapján a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével, 
gyógyszergyártási engedélyek kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (166,4 
millió forint) valamint (0,9 millió forint) felügyeleti díjból származott. Ezek nagy része a 
2015. március 1. napját, a GYEMSZI-OGYÉI szétválását megelőzően kiállított számlák 
teljesítéséből adódott. A költségvetési törvény szerint az OGYÉI közhatalmi bevételének 
67,1%-át az XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. 
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként 
elszámolni, amely az ÁEEK számára befizetési kötelezettséget jelentett. 

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata az év folyamán 
10.654,7 millió forintra nőtt, amelynek döntő hányadát (65,7%-át) a központi költségvetési 
szervek bevétele (6.994,5 millió forint) teszi ki. Az ÁEEK esetében ez főként a vis maior 
visszatérítést (227,6 millió forint), a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint egészségügyi szakdolgozók kamarai tagdíjának átvállalása céljából, a XXX. 
Gazdasági Versenyhivatal fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából kapott 
175,2 millió forint bevételét, az ENKK futó projekt egyenlegét (1.725,9 millió forint), 
továbbá a 378/2016 Korm. rendelet szerint megszűnt ENKK-tól és EKI-től átvett 4.865,8 
millió forint bevételét jelenti. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok soron került 
elszámolásra 1.110,3 millió forint, amelyből 164,0 millió forint egészségügyi intézmények 
rendkívüli támogatása lebonyolítási költségeire, 911,8 millió forint Európai Uniós programok 
fenntartásai kötelezettségével összefüggésbe, a felvett foglalkoztatottak bérköltségeinek és a 
kapcsolódó egyéb kiadások fedezetére valamint 34,5 millió forint intézményi vérfelhasználás 
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feltételrendszerét megteremtő pilotprogram elvégzésére biztosított támogatást. Az elkülönített 
állami pénzalapok soron szerepel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap TIOP 
2.3.3 projekt 311,4 millió forintos támogatása. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozására 2.215,9 millió forintot kapott az intézmény. 

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételeinek 43.110,1 millió forintos 
teljesítése uniós projektekből és egyéb támogatási szerződésekben rögzített feladatokkal 
összefüggésben kapott támogatásból keletkezett. 

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 1,9 millió forint bevételt kapott az ÁEEK a 
2016. évben, amely a WHO támogatást, valamint a Parent projekt elszámolását tartalmazza. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron került kimutatásra a dolgozók részére 
folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteként befolyt 20,0 millió forint 
bevétel. 

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én  
44.297,7 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 1,4%-a ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni jogokban, 24,6%-a gépek, berendezések, felszerelések és járművekben, 8,8%-a 
immateriális javakban, 65,2%-a pedig beruházások és felújításokban testesül meg. A 
nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2016. évben 15.729,6 millió forint volt. A 
növekedés elsősorban az átszervezésből adódott, ennek hatására az immateriális javak 
állománya 3.504,7 millió forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
állománya 699,7 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 
11.268,0 millió forinttal, beruházások és felújítások 257,2 millió forinttal növekedett.  
A vagyon értékét növeli a kórházak állami tulajdonba vétele során az önkormányzatoktól 
átvett uniós forrásból megvalósuló, a kórházak részére még át nem adott beruházások értéke.  

Az immateriális javak beszerzésére 2.283,3 millió forint összegben került sor, míg a nem 
aktivált beruházások és felújítások aktivált értéke 2016. december 31-én 6.455,7 millió forint 
volt. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 482,5 
millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében pedig 5.973,2 millió 
forint. Az egyéb növekedés bruttó értéke összesen 6.718,4 millió forint.   

Gépek, berendezések értékesítésére 3,3 millió forint összegben került sor. Az egyéb 
csökkenés bruttó értéke összesen 15.456,5 millió forint, a szervezeti átalakítás miatti 
vagyonváltozás értéke 192,3 millió forint. 

2016. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 4.334,6 millió forint volt, így az 
eszközök nettó értéke 2016. december 31-én 39.962,7 millió forintot tett ki.  

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 970,1 millió forint (immateriális 
javak 361,3 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 608,8 millió forint). 

A követelések összege az év végén 5.454,8 millió forint volt, ennek 89,2%-át a más által 
beszedett bevételek soron megjelenő, ENKK és EKI megszűnéskori számlaegyenlegének 
mértékével megegyező mértékű követelés teszi ki.  

A kötelezettségek év végi állománya 495,5 millió forint. A költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek értéke 342,8 millió forint, amelyből 248,0 millió forint dologi kiadásokkal, 
94,8 millió forint beruházással, felújítással kapcsolatos. Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások összege 130,3 millió forint, amelyből a kapott előlegek 113,6 millió forintot 
tesznek ki.  

Költségvetési maradvány 
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A 2015. évi előirányzat maradvány összege 2.217,8 millió forint volt, amelyből 1.040,3 millió 
forint projektek részére került biztosításra, a fennmaradó 1.177,5 millió forint az intézmény 
áthúzódó kötelezettségvállalásainak fedezetére használták fel. 

Az intézmény 2016. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 
61.029,7 millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 8.129,1 millió forint, így az 
ÁEEK-nek 52.900,6 millió forint költségvetési maradványa keletkezett, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt 52.900,5 millió forint. Ebből 44.396,7 millió forint az uniós 
projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványa, valamint 740,5 millió forint egyéb 
projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványa. A nem Európai Uniós programokhoz 
kapcsolódó maradványok közül 1.027,7 millió forint az egészségügyi intézmények 
aneszteziológiai gépparkjának fejlesztésére kapott támogatás maradványa, 447,3 millió forint 
EBP visszafizetési kötelezettséggel terhelt maradványa. Az ÁEEK-be beolvadó EKI év végi 
pénzkészlet átadásából származó maradvány 620,1 millió forint, a 2017. január 1-jén az 
ÁEEK-be beolvadó ENKK év végi pénzkészlet átadásból származó maradvány 4.245,7 millió 
forint. Az ÁEEK intézményi működési kiadások fedezetének kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 1.422,5 millió forint. A 0,1 millió forint összegű szabad maradvány előre nem 
tervezhető, engedélyezésre nem került többletbevételből ered. 

Kiszervezett tevékenységek 

Az ÁEEK takarítás valamint őrzés-védelem, portaszolgálati funkciók ellátására kötött 
megállapodásokat, amelyek kiszervezett tevékenységnek minősülnek. A kiszervezett 
tevékenységek folyamatos monitorozás mellett, minőségi és gazdaságossági szempontokat 
figyelembe véve felmerül a lehetőség a jövőben az egyes tevékenységek saját hatáskörben 
történő ellátására. 
 
Tulajdonosi részesedések 

Az ÁEEK a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számviteli törvény szerinti kettős 
könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai, a rábízott vagyon állományi értékei nem 
az ÁEEK költségvetési beszámolójában szerepelnek. 

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 

Az ÁEEK Projektirányítási Igazgatósága (a továbbiakban: PI) felelős az ÁEEK által, illetőleg 
az ÁEEK közreműködésével – uniós/nemzetközi/hazai források igénybevételével – 
megvalósítandó projektek és programok szabályszerű és ütemezett végrehajtásáért, továbbá az 
egyes projektek koordinálásáért, összehangolásáért. A PI az egészségügyi ágazati kiemelt 
projekti, illetve pályázatos projekt tekintetében több mint 100.842,0 millió forint keretösszegű 
forrást kezelt és valósított meg folyamatosan. Mindezek mellett az ÁEEK az egészségügyi 
ágazatot érintő 2014-2020-as programozási időszak EFOP  keretében tervezésre kerülő – mint 
egészségügy, infrastruktúra, képzés, egészségszervezés és eEgészségügy - projekttervek 
kidolgozásában vett részt együttműködve az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával. 
Nemzetközi együttműködések szintjén a PI részt vett több nemzetközi projekt 
tevékenységekben, illetve az egészségügyi ellátó rendszer és az ellátó (emberi és technikai, 
illetve infrastrukturális) kapacitások fejlesztését célzó innovációs illetve K+F+I projektekben, 
valamint társulási és együttműködési programokban. 
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A 2016. évben lezárásra került pályázatos és kiemelt projektek, amelyek megvalósítása 
folyamatos volt 2016. évben: 
 

millió forintban, egy tizedessel      

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Konstrukció 
azonosító-

száma 
Projekt címe Projekt 

időtartama 

Projektre 
megítélt 

támogatás 
mértéke 

(ÁEEK rész) 

Önerő 
mértéke 

2016. évi 
felhasználás 

NEFI, ÁEEK 
TÁMOP-

6.1.1-12/1-
2013-0001 

Egészségfejlesztési 
szakmai hálózat 

létrehozása 

2013.12.01-
2015.11.30 

220,0 0,0  0,0 

NEFI, ÁEEK 
TÁMOP-

6.1.3.B-12/1-
2013-0001 

Népegészség-ügyi 
kommunikáció 

fejlesztése 

2013.06.15-
2015.11.30 

189,0  0,0  0,0 

OTH, ÁEEK 
TÁMOP-

6.1.4/12/1-
2012-0001 

Koragyermek-kori (0-7 
év) program 

2012.10.01-
2015.11.30 

1.431,0  0,0  0,0 

ÁEEK, EEKH, 
OTH 

TÁMOP-
6.2.1/11/1-
2012-0001 

Egészségügyi humán 
erőforrás monitoring 

2012.06.01-
2014.12.31 

104,0  0,0  0,0  

ÁEEK, KIFÜ 
TÁMOP-

6.2.3/12/1-
2012-0001 

Országos 
egészségmonitorozási 

és kapacitástérkép 
adatbázis- és 

alkalmazásfejlesztés 

2013.02.01-
2015.12.31 

1.324,0  0,0  0,0  

ÁEEK, DE, 
PTE, SE, SZTE 

TÁMOP-
6.2.5-B-13/1-
2014-0001 

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése 

2014.04.01-
2015.11.30 

8.887,0  0,0  0,0  

ÁEEK 
TÁMOP-

6.2.7-13/1-
2013-0001 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (e-

Egészségügyi) Rendszer 
bevezetését támogató 

módszertan-, 
szolgáltatás-, képzés- és 

humánerőforrás-
fejlesztés 

2014.04.01-
2015.11.30 

1.000,0  0,0  0,0  

OVSZ, ÁEEK 
TIOP-

2.2.3/11/1-
2012-0001 

A regionális vérellátó 
központok fejlesztése 

2012.07.01-
2015.12.10 

54,0  0,0  0,0  

ÁEEK, DE, 
SZTE, KE, 

Felső- 
Szabolcsi 

Kórház, Bács-
Kiskun Megyei 
Kórház, Albert 

Schweitzer 
Kórház, Petz 

Aladár Megyei 
Oktató Kórház, 
Kenézy Gyula 

Kórház 

TIOP-2.2.8-
14-2015-0002 

Infrastrukturális 
fejlesztések 

megvalósítása 

2015.06.01-
2015.12.31 

7.786,0  0,0  0,0  

ÁEEK, KIFÜ, 
NISZ, OEP 

TIOP-2.3.1-
13/1-2013-

0001 
KTIA_13-1-
2013-0001 

 
 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (e-

Egészségügy) Rendszer 
Központi, intézmény-

közi adatáramlást 
biztosító informatikai 
rendszerek fejlesztése, 

országos egységes 
központi megoldások 

bevezetése 

2014.01.01-
2015.12.15 

2.385,0  0,0  184,4  
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Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Konstrukció 
azonosító-

száma 
Projekt címe Projekt 

időtartama 

Projektre 
megítélt 

támogatás 
mértéke 

(ÁEEK rész) 

Önerő 
mértéke 

2016. évi 
felhasználás 

ÁEEK, NISZ, 
KIFÜ, OTH, 
OEP, ENKK 

TIOP-2.3.2-
12/1-2013-

0001 
KMOP-

4.3.3.A-12-
2013-0001 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (e-Health) 
Rendszer - Elektronikus 
közhiteles nyilvántartás-

ok és ágazati portál 
fejlesztése 

2013.07.01-
2015.11.30 

1.596,0 0,0 0,0  

ÁEEK, NISZ 

TIOP-2.3.3-
13/1-2014-

0001 
KTIA_13-2-
2014-0001 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (e-

Egészségügy) rendszer, 
térségi, funkcionálisan 
integrált intézményközi 
információs rendszerek 
kiépítéséhez szükséges 

helyi infrastruktúra-
fejlesztések 

2014.06.01-
2015.12.20 

6.589,0  0,0 666,2   

DE, MTA 
Atommag 

Kutató Intézet, 
ÁEEK 

TÁMOP-
4.2.6-15/1-
2015-0001 

KOMPLEX 
INNOVÁCIÓ – 

Egészségipari hálózat a 
hatékonyság növelése 

érdekében 

2015.05.01-
2015.11.30 

40,0  0,0 0,0  

EMMI,OH, 
NCSSZI, 

NRSZH, TKKI, 
KLIK, NSK, 
Szabadtéri 
Néprajzi 
Múzeum, 
Nemzeti 

Sportközpon-
tok, Nemzet-

stratégiai 
Kutatóintézet 

TÁMOP-
7.2.1-11/K-
2014-0001 

Az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív 

Program tervezésének 
és szakmai-módszertani 

megalapozásának 
támogatása a program 
eredményessé-gének 
növelése érdekében 

2014.06.01-
2015.12.31 

38,0  0,0 0,0 

ÁEEK, DE, 
MAVE, 

MÁOTE, 
SZTE, SE, 
PTE, NEFI, 

OEP 

Svájci 
Együttműköd

és SH/8/1 

Egészségügy 
forrásainak 

felhasználásával 
népegészségügyi 

fókuszú alapellátás-
szervezési 

modellprogram 
Virtuális Ellátó 

Központ támogatásával 

2012.07.12-
2015.06.30 

818,0 0,0 0,0  

Mindösszesen: 32.461,0  0,0 850,6  
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10/2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím 
 

Az alcím alá 2016. december 31-én az alábbi egészségügyi szolgáltatást, járóbeteg- és 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szervek tartoztak. Ezen intézetek 
tekintetében a központi hivatalként működő ÁEEK gyakorolja az Áht. 9. § b), g) és j) pontja 
szerinti irányítási hatásköröket, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 
27/2015. (II. 25.) Korm.rendelet értelmében gyakorolja az állam fenntartásába, illetve 
tulajdonába került egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek felett az egyes 
fenntartói jogokat. 
 
 

Sor-szám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

1 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 813772 www.askhatvan.hu 

2 Állami Szívkórház Balatonfüred 309842 www.bfkor.hu 

3 Almási Balogh Pál Kórház 822635 hosp.ozd.hu 

4 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelőintézet 

385013 www.t-online.hu/selyemed 

5 
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 
Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi 
Kar Oktató Kórháza 

336060 www.kmk.hu/kmkweb 

6 Bajai Szent Rókus Kórház 336280 www.bajakorhaz.hu 

7 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 490902 www.bajcsy.hu 

8 Batthyány Kázmér Szakkórház 384072 www.kisberkorhaz.hu 

9 Békés Megyei Központi Kórház 342515 www.pandy.hu 

10 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 415190 www.bonyhadkorhaz.hu 

11 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház 

350305 www.bazmkorhaz.hu 

12 Bugát Pál Kórház 822646 www.bugatpal.hu 

13 Csolnoky Ferenc Kórház 813673 www.vmkorhaz.hu 

14 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 355409 www.szentesi-korhaz.hu 

15 
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó 

355036 www.erzsebetkorhaz.hu 

16 
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza 

355717 www.deszkikorhaz.hu 

17 Csornai Margit Kórház 367187 www.margitkorhaz.hu 

18 Deák Jenő Kórház 813848 www.tapolcakorhaz.hu/ 

19 Dombóvári Szent Lukács Kórház 813783 www.szlkorhaz.hu 

20 
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő 

813761 www.dorogkorhaz.hu 

21 Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet 450351 www.kenessey.hu 

22 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 
Rendelőintézet 

490342 www.istvankorhaz.hu 

23 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház 

360023 www.fmkorhaz.hu 

24 Felső-Szabolcsi Kórház 402570 www.fszknet.hu 

25 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 315386 www.kardio.hu 

26 
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő 

429421 www.papaikorhaz.hu 
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Sor-szám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

27 Gróf Tisza István Kórház 372019 www.berettyokorhaz.hu 

28 Heim Pál Gyermekkórház 490331 www.heimpalkorhaz.hu 

29 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 813727 www.spaheviz.hu 

30 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 491020 www.jahndelpest.hu 

31 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház  813716 www.jaszberenykorhaz.hu 

32 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház- Rendelőintézet 

408055 www.hetenyikorhaz.hu 

33 Jávorszky Ödön Kórház 395434 www.javorszky.hu 

34 Kanizsai Dorottya Kórház 433752 www.nkkorhaz.hu 

35 Karolina Kórház - Rendelőintézet 367417 www.karolinakorhaz.hu 

36 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 493091 www.karolyikorhaz.hu 

37 Kátai Gábor Kórház 408583 www.kgkorhaz.hu 

38 Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 420033 www.korhazcelldomolk.hu 

39 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet  813804 www.kenezykorhaz.hu 

40 Keszthelyi Kórház 433280 www.vk-keszthely.hu 

41 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 813859 www.halasi-korhaz.hu 

42 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 439194 www.krkedeleny.hu 

43 Komlói Egészségcentrum  813815 www.komloikorhaz.hu 

44 Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet 367307 www.lumniczerkorhaz.hu 

45 Magyar Imre Kórház 429739 www.korhazajka.hu 

46 Margit Kórház Pásztó 450065 www.pkorhaz.hu 

47 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 813837 www.mfkh.hu 

48 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 813860 www.markusovszky.hu 

49 Mátrai Gyógyintézet 309820 www.magy.eu 

50 MÁV Kórház Rendelőintézet Szolnok 307716 www.mavkorhaz-szolnok.hu 

51 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 813695 www.mezoturikorhaz.hu 

52 
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház 

813750 www.misek.hu 

53 Misszió Egészségügyi Központ 813826 www.misszio.hu 

54 Mohácsi Kórház 330387 www.mohacskorhaz.hu 

55 Nagyatádi Kórház 822657 nagyatadikh.hu 

56 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 
Rendelőintézet 

395182 www.nkkorhaz.adatpark.hu 

57 Nyírő Gyula Kórház 493123 www.nygyk.hu 

58 Orosházi Kórház 346481 www.ohk.hu 

59 Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet 813738 www.oszri.hu 

60 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 309754 www.oiti.hu 

61 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 309787 www.koranyi.hu 

62 Országos Onkológiai Intézet 309765 www.oncol.hu 

63 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 309798 www.rehabint.hu 

64 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 309732 www.orfi.hu 

65 Országos Sportegészségügyi Intézet  309721 www.osei.hu 

66 Parádfürdői Állami Kórház 328939 www.paradfurdo.hu 
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Sor-szám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

67 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 395818 www.florhosp.hu 

68 
Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és 
Baleseti Központ 

492324 www.peterfykh.hu 

69 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 366058 www.petz.gyor.hu 

70 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 352178 www.ujhelykorhaz.hu 

71 Selye János Kórház 385178 www.t-online.hu/selyemed 

72 Siófoki Kórház- Rendelőintézet 397021 www.siokorhaz.hu 

73 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 399520 www.kmmk.hu 

74 
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet 

367714 www.sopronkorhaz.hu 

75 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház 

813749 www.josa.hu 

76 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 393386 www.szszri.hu 

77 Szent Borbála Kórház 384061 www.tatabanyakorhaz.hu 

78 Szent Imre Kórház 492566 www.szentimrekorhaz.hu 

79 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak 

490353 www.janoskorhaz.hu 

80 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház 

492896 www.visegradikorhaz.hu 

81 Szent László Kórház Sárvár 420978 www.korhazsarvar.hu 

82 Szent Lázár Megyei Kórház 450054 www.szlmk.hu 

83 Szent Margit Kórház 799799 www.szentmargitkorhaz.hu 

84 
Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 
Dunaújváros 

791946 www.pantaleon.hu 

85 Szent Rókus Kórház és Intézményei 395797 www.rokus.hu 

86 Szigetvári Kórház 813705 www.szigetvarkorhaz.hu 

87 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 813684 www.toldykorhaz.hu 

88 Tolna Megyei Balassa János Kórház 416306 www.tmkorhaz.hu 

89 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 395807 www.torokbalintkorhaz.hu 

90 Uzsoki utcai Kórház 492676 www.uzsoki.hu 

91 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 388113 www.vaszary.hu 

92 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, 
Farkasgyepű 

426211 www.fgyepu-tudokorhaz.hu 

93 Zala Megyei Szent Rafael Kórház 432744 www.zmkorhaz.hu 

94 Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 430993 www.zirckorhaz.hu 

 
Miniszteri döntés értelmében 2016. április 1. napjától az alábbi intézmények integrációja valósult meg. 
 

Integrált intézmény megnevezése Fogadó intézet 

Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet Kátai Gábor Kórház 

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Egyesített Szent István és Szent László Kórház 

Szakorvosi Rendelőintézet Monor Egyesített Szent István és Szent László Kórház 

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Komlói Egészségcentrum 

Megszűnő intézet ÚJ létrehozott / Jogutód intézet 

Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet 
Békés Megyei Központi Kórház 

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 
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Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 
2012. január 1-jével, illetve 2012. május 1-jével a Magyar Állam vette át a fővárosi, megyei 
valamint a települési önkormányzatok aktív és krónikus fekvőbeteg–szakellátását, valamint az 
integrált járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket. 

A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi 
intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű 
szervezeti átalakítása valósult meg, amely elősegítette egy gazdaságosabb és hatékonyabb 
fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését. Az önkormányzati egészségügyi 
intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével a nyújtott szolgáltatások, az 
intézményfenntartás és intézményfelügyelet tekintetében biztosítható az egységes módszertani 
irányítás, illetve megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű 
ellátásszervezése, a térségi szintű betegút-szervezés, ezáltal az egységes, minőségi 
ellátásokhoz való hozzáférésen alapuló ellátórendszer működtetése. 

Az egészségpolitikai tervezés középszintű egysége a térség lett, így az egészségügyi 
térségekben való gondolkodás, valamint a térségek lakossága egészségügyi szolgáltatásainak 
megszervezése fontos döntéshozói szemponttá vált. A betegforgalom és a betegmozgások 
elemzése után 2016 novemberétől 9 egészségügyi térség került kialakításra, amelyek 
mindegyikéhez társult egy Térségi Igazgatóság. A Térségi Igazgatóságok fő célja az ott élő 
lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a szakmai 
felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek térséghatáron belül 
tartása.  
A fekvőbeteg struktúrát érintő változás a 2016. évben tovább folytatódott. A tervezett 
intézményi összevonás a fenti táblázatban szereplő intézmények viszonylatában realizálódott. 
Az intézményi összevonás mellett intézményeken belüli szakmai struktúra átalakulások 
zajlottak. Az összágyszámban jelentős változás nem történt, a gyermekgyógyászati ellátás 
területén a specifikumok szétváltak, így többek között jelentős ágyszám növekedést ért el a 
gyermek gasztroenterológia, a gyermek neurológia és a gyermek tüdőgyógyászat. 
A népegészségügyi jelentőségű megbetegedések ellátására specializálódott szakmák közül az 
onkológia és a stroke beteg ellátás kapott jelentős hangsúlyt. A traumatológia területén 
kimagasló kapacitásnövekedés jelent meg.  

 

Az ÁEEK, mint középirányító szerv és fenntartó, jogosult közös, összevont eljárásokat 
lefolytatni és köteles az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik tekintetében szakmai 
ellenőrzést végezni, annak érdekében, hogy kihasználásra kerüljenek az országos szinten 
megvalósuló beszerzésekből eredő megtakarítások.  

A 2016. évben az alábbi, nagy volument képező és jelentős megtakarítást eredményező 
központosított és összevont (közös) beszerzések kerültek lefolytatásra.  

Központosított beszerzések 

A Semmelweis Terv szakmai koncepciójában szerepel a kórházak egységes országos 
gyógyszer-közbeszerzési rendszerének kialakítása. Ennek speciális jogi feltételrendszerét a 
2012. év folyamán életbe lépett a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított 
rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 46/2012. (III. 28.) 
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Korm. rendelet) teremtette meg, mely a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények esetében 
az ÁEEK-et, mint központi beszerző szervezetet jelöli ki. 
 

1.) Keretmegállapodás „Magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézmények gyógyszerellátásának 
biztosítása, GYO-010/2015/KM”  

Eljárásba bevont intézmények:  Kormányrendelet hatálya alá tartozó 
intézmények 

Az eljárás becsült értéke:  1.610,1 millió forint + 5% ÁFA 
keretösszeg 

Szerződések összértéke (eredményes részek):  705,6 millió forint + 5% ÁFA keretösszeg 

2.) Keretmegállapodás „Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának 
biztosítása-GYO014/2016/KM  

Eljárásba bevont intézmények:  Kormányrendelet hatálya alá tartozó 
intézmények 

Az eljárások becsült értéke mindösszesen:  6.362,0 millió forint + 5% ÁFA 
keretösszeg 

Szerződések összértéke (eredményes részek):  4.592,1 millió forint + 5% ÁFA 
keretösszeg 

 

3.) Keretmegállapodás „A 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján lefolytatott országos 
központosított közbeszerzés 14 havi orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk 
biztosítására_1. részajánlati kör tekintetében”  

Eljárásba bevont intézmények:  a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó intézmények 

Az eljárások becsült értéke mindösszesen:  140,0 millió forint + 27% ÁFA 
keretösszeg 

4.) Keretmegállapodás „A 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján lefolytatott országos 
központosított közbeszerzés 14 havi orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk 
biztosítására_2. részajánlati kör tekintetében”  

Eljárásba bevont intézmények:  a 46/2012. (III. 28.) hatálya alá tartozó 
intézmények 

Az eljárások becsült értéke mindösszesen:  190,0 millió forint + 27% ÁFA 
keretösszeg 

5.) Keretmegállapodás „A 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján lefolytatott országos 
központosított közbeszerzés 14 havi orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk 
biztosítására_3. részajánlati kör tekintetében”  

Eljárásba bevont intézmények:  a 46/2012. (III. 28.) hatálya alá tartozó 
intézmények 

Az eljárások becsült értéke mindösszesen:  150,0 millió forint + 27% ÁFA 
keretösszeg 
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1. Biztosítási szolgáltatások 
 
Korábban az ÁEEK fenntartású intézményekre – az egészségügyi felelősségi károk 
kivételével – nem állt rendelkezésre biztosított vagy biztosítható károkra vonatkozó központi 
kárnyilvántartás, illetve káradatbázis és az intézmények döntő többsége sem rendelkezett 
hosszabb időtávra (legalább 3 év) vonatkozó, megbízható és egységes kárnyilvántartással.  
Számos intézmény és biztosítási módozat tekintetében alulbiztosítottság volt jellemző, az 
elmúlt évek fejlesztéseit nem minden esetben követte le a vagyonbiztosítási összeg változása, 
illetve a biztosításfedezeti tartalom sem érte el a fenntartó által elvárt szintet minden 
intézmény esetében. 
Az új szerződések 2016. december 1. napjától hatályosak.  
Az alábbi táblázat – a korábbi és az új szerződések összehasonlításával – az intézmények 
használatában lévő biztosított vagyonértékek változását mutatja be. 
 

 
Biztosított vagyonértékek (összesített 

biztosítási összegek) Biztosított vagyonérték növekmény 

 

Korábbi 
szerződésben 

(millió Ft) 

Közbeszerzés után (millió 
Ft) 

Összeg  
(millió Ft) 

Korábbi szerződéshez 
viszonyítva, %-ában 

All risks 
vagyonbiztosítás 698.759,2 

827.389,1 
128.629,9 118% 

Elektronikus berendezés 
biztosítás 56.238,9 75.335,1 19.096,3 134% 

Géptörés biztosítás 1.638,1 4.859,7 3.221,6 297% 
 
Összességében megállapítható, hogy az összevont közbeszerzési eljárásnak köszönhetően 
valamennyi intézmény esetében nőtt a biztosításfedezeti tartalom, megvalósult a szakmai és 
egyéb felelősségbiztosítások időbeli-, illetve jogfolytonosságának biztosítása, illetve a 
retroaktív fedezet. 57 intézmény esetében nőtt (összesen 410,0 millió forint/év összeggel) a 
szakmai felelősségbiztosítások kártérítési limitösszege, 96 intézmény esetében (51-el több 
mint eddig) került alkalmazásra all risks vagyonbiztosítási fedezet, az all risks 
vagyonbiztosításban biztosított vagyoni összérték több mint 827.000,0 millió forintra nőtt, az 
alulbiztosítottság a legtöbb intézmény esetében megszűnt. 
 
Az eddiginél 21-gyel több intézmény esetében került alkalmazásra a bővebb fedezetet nyújtó 
all risks elektronikus berendezés biztosítási fedezet, 93 intézmény esetében nőtt a klasszikus 
felelősségbiztosítások fedezeti tartalma, a fizetendő biztosítási díj 45 intézmény esetében 
csökkent, 51 intézmény esetében emelkedett ugyan, de messze elmaradva a biztosítási 
többletkockázatok és vagyonértékek növekedésétől. 
 
Az új szerződésekben megoldott az intézmények által vállalt önrészesedések optimalizálása, 
biztosítási események rendezésének egyszerűsítése és gyorsítása. A szerződések 
hatálybalépésétől megvalósul a biztosítási szerződések adatainak központosított kezelése, 
intézményi kárbejelentések és kárstatisztikák központi nyilvántartása, továbbá előírásra került 
a biztosítói káradatszolgálatás. 
 
2. Energia beszerzések 

A 2012-2013 években lebonyolított összevont közbeszerzési eljárások nyertesei elsősorban a 
kisebb egészségügyi ellátó intézmények voltak, mivel a nagy intézmények, tekintettel a 
nagyobb fogyasztási mennyiségekre, eleve kaptak szerződéskötésnél volumenkedvezményt. 
Az ágazat teljes egészére vonatkozó megtakarítások folyamatosan emelkedtek, mindkét 
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energetikai beszerzésnél mára több mint évi egy-egy milliárd az intézmények korábbi 
szerződéses áraihoz viszonyítva. Az elmúlt évek folyamán, az eljárások eredményeire 
alapozva elmondható, hogy egyre kedvezőbb árakkal sikerült szerződni, így a nagy 
intézmények esetében is már jelentős mértékű megtakarításról beszélhetünk 

 
2.1. Vezetékes földgáz beszerzés  
 
A 2015-2016. évi időszakra az összevont eljárást az ÁEEK 89 intézmény 166 fogyasztási 
helye részére bonyolította összesen 2.258.488.726 MJ/h éves mennyiségre. A szerződések 
összértéke 8.233,0 millió forint/év volt. A szerződés 3 hónappal meghosszabbításra került. 
 
A legkedvezőbb, nyertes ajánlat nettó összértéke 6.884,8 millió forint/év volt, a 2017. január 
1- 2017. december 31. éves ciklusra vonatkozó eljárásban pedig 91 intézmény 190 fogyasztási 
hellyel vett részt 2.306.927.491 MJ/h éves mennyiséggel. Az ajánlati ár az intézményeknél 12 
hónap időbeli hatályt tekintve a 2015. évi szerződéses árakhoz képest 20-22 %-os 
megtakarítást eredményez.  
 
A szerződés szerint további kedvezmény illeti meg az intézményeket a „Fizetési határidő 
tartási kedvezményt” biztosító szerződéses feltétel betartása esetén, amely mértéke nettó 0,25 
Ft/MJ. 

 
2.2. Villamos energia beszerzés  
 
A villamos energia beszerzés során realizált megtakarítás a 2013. évet követően kb. 700,0 
millió forint éves szinten. 
2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó ciklus végére a korábbi évek megtakarításaihoz 
képest ezen felül további 528,8 millió forint ágazati megtakarítás várható. 
További kedvezmény illeti meg az intézményeket a „Fizetési határidő tartási kedvezményt” 
biztosító szerződéses feltétel betartása esetén, amely mértéke nettó 1,50 Ft/kWh. 

A beszerzések közös platformra helyezése által az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
versenyhelyzet közbeszerzési törvényben deklarált erősítése továbbra is biztosított, 
ugyanakkor a beszerzési feltételek optimalizálásával, összehangolásával a fenntartott 
intézmények működési költségeinek csökkentésével lehetőség nyílt a más célra felhasználható 
források felszabadítására. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

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 750 359,5 510 169,7 510 169,7 725 802,3 643 841,4 85,8 88,7 
ebből személyi juttatás 227 940,1 222 312,4 222 312,4 255 486,6 245 156,5 107,6 96,0 
Bevétel 688 640,8 508 974,1 508 974,1 682 567,4 652 963,7 94,8 95,7 
Támogatás 55 329,4 1 195,6 1 195,6 16 677,5 16 677,5 30,1 100,0 
Költségvetési maradvány 32 946,8     26 557,4 26 557,4 80,6 100,0 
Kiadásból finanszírozási 
kiadás 

12.926,9   20.469,8 12.209,1   

Bevételből finanszírozási 
bevétel 

12.146,5   8.370,9 8.370,9   

Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)  

78 825 83 706 83 706 - 79 632 101,0 - 

 
 

millió forintban egy tizedessel 

2016. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  510 169,7 508 974,1 1 195,6 222 312,4 

Módosítások jogcímenként         
Kormány hatáskörben 14 388,6 0,0 14 388,6 3 341,5 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. 
(V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján 

4 093,7   4 093,7 3 224,1 

Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) 
PM rendelet alapján  

15,1   15,1 11,8 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról 
szóló 1180/2016. (IV.11.) Korm. határozat 

170,0   170,0   

A Modern Városok Program keretében a Fejér 
Megyei Szent György Oktató Kórházban új 
Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges 
források biztosítása érdekében a XI. 
Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1561/2016. (X. 
13.) Korm. határozat 

7 000,0   7 000,0 78,7 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1679/2016. (XI. 29.) Korm. 
Határozat 

2 909,8   2 909,8 26,9 

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

200,0   200,0   
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2016. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Irányítószervi hatáskörben 8 337,6 7 244,3 1 093,3 5 364,2 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 

1 093,3   1 093,3 708,7 

     - többletbevétel engedélyezése 7 214,6 7 214,6 0,0 4 655,5 

     - 2015. évi költségvetési-maradvány igénybevétele 29,7 29,7     

Intézményi hatáskörben 192 906,4 192 906,4 0,0 24 468,5 

   2015. évi költségvetési-maradvány igénybevétele 26 527,7 26 527,7   979,2 

   Többletbevétel 158 007,8 158 007,8   28 243,4 

   Államháztartáson belüli (OEP) megelőlegezés 8 370,9 8 370,9     

   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -4 754,1 

Előirányzat módosítás összesen: 215 632,6 200 150,7 15 481,9 33 174,2 

2016. évi módosított előirányzat 725 802,3 709 124,8 16 677,5 255 486,6 

 
 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

 

Az alcím 2016. évi költségvetésének eredeti kiadási főösszege 510.169,7 millió forintban 
került megállapításra, amely az évközi  215.632,6 millió forint összegű módosítással 
725.802,3 millió forintra növekedett.  
Az előirányzat-módosítások hatáskörönkénti megosztása alapján 14.388,6 millió forint 
kormányzati, 8.337,6 millió forint irányító szervi, valamint 192.906,4 millió forint intézményi 
hatáskörben került végrehajtásra. 
 
A kormányzati hatáskörű módosítások közül 4.093,7 millió forint a foglalkoztatottak 
(32.152 fő) 2016. évi bérkompenzációjának fedezete, 15,1 millió forint pedig a prémiumévek 
programmal kapcsolatos (átlag 12 főt érintő) egyes munkáltatói költségek támogatása. A 
rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról 
szóló 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján az Egyesített Szent István és Szent László 
Kórház 170,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült, melynek célja az onkológiai 
ellátás fejlesztésének megvalósítása. A stabilitási tartalékból az 1582/2016. (X. 25.) Korm. 
határozat alapján a Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és 
infrastruktúrafejlesztés finanszírozására a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 2.344,0 millió 
forintot, az 1614/2016. (XI. 8.) Korm. határozat alapján a Felső-Szabolcsi Kórház az általa 
megkezdett fejlesztések lezárásához szükséges források biztosításához 378,8 millió forintot, 
az 1582/2016. (X. 25.) Korm. határozat alapján a Struktúraváltást támogató 
infrastruktúrafejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés fedezetére a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház 187,0 millió forintot kapott. A 1561/2016. (X. 13.) Korm. 
határozat alapján a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb kialakításához a Kormány 
7.000,0 millió forint fedezetet biztosított. A 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 200,0 millió forintban részesült a 
kórház nővérszállásának felújításához szükséges források biztosításaként. 
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Irányító szervi hatáskörben 8.337,6 millió forint előirányzat-módosítás történt, melynek 
13,1 %-a az irányító szerv által biztosított támogatási többlet, 86,9 %-a az intézményekhez 
befolyt működési- és felhalmozási bevételi többlet. 
A támogatásból 827,9 millió forint az egészségügyi szakképzés (rezidens) rendszer 
működését, 265,4 millió forint az Országos Sportegészségügyi Intézeten (a továbbiakban: 
OSEI) belül a sportegészségügyi szakmai feladatok ellátását finanszírozta. 
A 2016. április 1-jével létrehozott Békés Megyei Központi Kórház 2016. évre megállapított 
11.993,3 millió forint költségvetési előirányzatának a fejezet által történő beemelése miatt 
jelentős összegű a bevételi változás mértéke. Egyéb feladat átadással (Borsod-Abaúj Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház és Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház) és integrációval (Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta) összefüggő 
előirányzat rendezés -1.595,9 millió forint, melyből a személyi juttatás előirányzata -532,1 
millió forint. Irányító szerv hatáskörében került sor Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet 
részére a 29,7 millió forint maradvány felhasználásának engedélyezésére. A bevételi 
előirányzat további –3.182,8 millió forint változása elsősorban az intézeteknél működő 
közforgalmú gyógyszertárak készletértékesítésével, az ahhoz kapcsolódó OEP támogatás 
jogszabály által előírt elszámolásával (a működési bevétel előirányzat csökkenése az OEP 
támogatás egyidejű növelése mellett) függ össze (pld. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház -
1.228,8 millió forint; Szent Lázár Megyei Kórház; Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 
1.050,0 millió forint; Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudomány Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 1.029,4 millió forint). Működési bevétel emelését 
eredményező előirányzat módosítás a készletek értékesítésével, a szolgáltatások 
ellenértékével, a biztosítók által fizetett kártérítésekkel, áfa bevételekkel (Péterfy Sándor 
Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ; OSEI, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet stb.) van összefüggésben. 
 

Intézményi hatáskörben 192.906,4 millió forint előirányzat módosítás történt, melynek 
hatására a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának együttes 
összege 32.925,5 millió forinttal, a dologi előirányzat 109.506,7 millió forinttal, a beruházás 
20.337,7 millió forinttal, a felújítások előirányzata 5.758,9 millió forinttal emelkedett. Az 
államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése előirányzaton az intézményi hatáskörű 
módosítás 20.469,8 millió forintot mutattak ki. Források tekintetében az előirányzat 
módosítások több mint 70%-a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 
(136.535,3 millió forint), 11,4% felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 
jogcímen (22.097,0 millió forint) került elszámolásra. A módosításon belül 13,7%-ot képvisel 
a 26.527,7 millió forintos maradvány igénybevétele, 4,2%-ot az államháztartáson belüli 
megelőlegezés jogcímen elszámolt 8.370,9 millió forintos összeg, amit az OEP december havi 
illetmény előrehozásaként biztosított, de kormányzati döntés értelmében az számfejthető 
támogatás volt. 

Jelentős mértékű intézményi hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítást hajtottak 
végre többek között az  

− Országos Onkológiai Intézetnél 12.518,0 millió forinttal, melyből 7.276,3 millió forint 
működési célú, 4.502,4 millió forint felhalmozási célú államháztartáson belülről 
származó pénzeszközként jelent meg, maradvány igénybevételeként pedig 739,3 
millió forinttal számolhattak. A többletforrásból elsősorban a dologi kiadások (6.616,3 
millió forint,) és a beruházások (4.232,5 millió forint) előirányzatát növelték; 

− Szabolcs-Szatmár–Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháznál 9.294,9 
millió forintot, ebből 6.187,1 millió forint a működési célú, ill. 1.360,5 millió forint a 
felhalmozási célú államháztartáson belülről származó forrás és maradvány 
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igénybevételeként 1.747,3 millió forintot vettek figyelembe. Ezen többletforrásokat 
elsősorban a dologi kiadások (8.741,0 millió forint) fedezetére fordítottak;  

− Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórháznál 6.888,5 millió forint előirányzat 
módosításból 4.755,6 millió forint a működési, ill. 470,8 millió forint a felhalmozási 
célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, a maradvány igénybevételeként 
1.662,1 millió forinttal bővült a forrás. A többletbevétel jelentős része a dologi 
kiadások (4.170,4 millió forint) és a beruházási kiadások (1.464,5 millió forint) 
ellentételezésére szolgált. 

− Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznál 6.238,5 millió forinttal, 
melyből 5.243,5 millió forint működési célú, ill. 282,5 millió forint felhalmozási célú 
államháztartáson belülről származó pénzeszközként jelent meg, továbbá maradvány 
igénybevételeként 710,5 millió forinttal számoltak. A többletforrásból elsősorban a 
dologi kiadások (3.266,1 millió forint,), a személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok (1.909,3 millió forint) előirányzatát növelték; 

 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 222.312,4 millió forint volt. Kormányzati 
hatáskörben 3.341,5 millió forint, irányító szervi hatáskörben 5.364,2 millió forint, 
intézményi hatáskörben 24.468,5 millió forint előirányzat módosítására került sor a 2016. 
évben. 
 
A bérkompenzációra 3.224,1 millió forintot, a prémiumévek program személyi juttatásaira 
11,8 millió forintot kaptak az intézetek. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház a Modern Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb 
kialakításához nyújtott támogatásból személyi juttatásra 78,7 millió forintot, a Zala Megyei 
Kórház a Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítására a 1679/2016. (XI. 29.) Korm. 
határozat alapján biztosított támogatásból a 24,9 millió forintot, a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház a Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztésre 2,0 millió 
forintot fordíthatott. A rezidensek illetményére 651,9 millió forint támogatást biztosított a 
tárca, az OSEI rendelkezésére bocsátott (sportegészségügyi célú) támogatásból a személyi 
juttatás előirányzata 56,8 millió forinttal emelkedett. A feladat átadással/átvétellel összefüggő 
változások -532,1 millió forint, a bevétellel összefüggő változások -128,7 millió forint 
személyi juttatást érintő változást jelentettek. A Békés Megyei Központi Kórház létrejöttével 
végrehajtott módosítás 784,2 millió forint növekedést eredményezett. A többletbevétellel 
ellentételezett (24.717,1 millió forint) bérnövekmény elsősorban a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet értelmében 2016. január 1-jével végrehajtott béremelések, továbbá az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és a 
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján 2016. szeptember 1-től végrehajtott ágazati 
béremelés, illetménynövelés hatását mutatta, melynek forrását jellemzően az OEP bevételi 
többlet jelentette. 
A különböző feladatok, szolgáltatások visszaszervezése a személyi juttatások és munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat növelését és a dologi előirányzat 
csökkenését igényelte. Ilyen átszervezés történt például a Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézetben, ahol a Pszirehab. Kft-vel 2011. évben megkötött - a Pszichiátriai 
Rehabilitációs Osztály működtetését biztosító – közreműködői szerződés 2016. június 30-án 
megszűnt, a feladat visszaszervezésre került, amit 30 fő létszámbővítéssel (29,7 millió 
személyi juttatás növelésével) tudott az intézet megoldani. A Szent Lázár Megyei Kórháznál a 
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portaszolgálat visszaszervezése 10 fő létszámbővítést és 23,7 millió forint személyi juttatás 
növekedést eredményezett.  
A Foglalkoztatottak személyi juttatásai jogcímen 240.124,9 millió forint került kifizetésre, 
ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatottak létszáma 79.632 fő, így az egy főre jutó havi 
illetmény 251.200 forint átlagot mutat. Ezen belül a Törvény szerinti illetmény, munkabér 
82,0%-ot, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra 9,4 %-ot, költségtérítésekre 
(ruházati, közlekedési stb.) 2,2 %-ot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 4,8 %-ot 
képvisel. A külső személyi juttatás 5.031,6 millió forint (az eredeti előirányzatnál 863,4, 
millió forinttal magasabb), mely magába foglalja a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokat, valamint az egyéb külső 
személyi juttatásokat. Az üres állások száma 4.034, a tartósan üres állások száma 1.856, ebből 
pld. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnél 144, a Tolna Megyei Balassa János 
Kórháznál 164, a Heim Pál Gyermekkórháznál 160 került kimutatásra. A közszférában 
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 
Kormány támogatásával több intézet is él azon lehetőséggel, hogy továbbfoglalkoztatja a 
nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalóit (pld. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház– Rendelőintézet 26 fő, ebből 20 fő orvos). A szakorvosi létszámhiányt, utánpótlást a 
rezidenshelyek folyamatos megpályáztatásával, a pályakezdést orvos-nővérszállón való 
elhelyezéssel, szolgálati lakás, albérleti támogatás biztosításával próbálják az intézetek 
elősegíteni.  A közmunkaprogram keretében több intézet is pályázott a hosszú távú 
közfoglalkoztatási programra, melynek keretében 228 fő alkalmazására került sor, melyre 100 
%-os bértámogatást (270,3 millió forintot) vehettek igénybe.   
 

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

A Dologi kiadások eredeti előirányzata (220.731,5 millió forint), év közben a különböző 
módosításokkal 332.376,3 millió forintra emelkedett, a teljesítés 300.474,2 millió forint volt, 
amely 36,1 %-kal haladta meg a tervezett előirányzatot. A dologi kiadáson belül 139.757,2 
millió forintot (46,5 %) fordítottak a készletek beszerzésére, amelynek 67,0 %-a szakmai 
anyagok (gyógyszer, vér és vérkészítmények, gyógyászati diagnosztikai segédanyagok, stb.), 
20,7 % árubeszerzés ráfordításaként jelent meg.  

A dologi kiadáson belül a szolgáltatásokra fordított összeg 113.770,4 millió forint, ami 20,1 
%-kal volt magasabb a tervezett előirányzatnál. Legmagasabb a növekmény (19.064,4 millió 
forint) a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból (egészségügyi szolgáltatások 
igénybevétele államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől) adódott. A közüzemi 
díjakra (villamos- és gázenergia, távhőszolgáltatás stb.) 24.883,0 millió forintot fordítottak, 
amely 2.348,6 millió forinttal haladta meg a tervezett előirányzatot. A karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatásoknál 10.288,7 millió forint az ingatlanok, gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek esetében külső kivitelezővel végeztetett munkálatok során felmerült 
költség, az egyéb szolgáltatásoknál (takarítás, mosás, rovarirtás, postai szolgáltatás, raktározás 
stb.) 18.142,9 millió forint ráfordítás jelentkezett. Mindkét esetben több mint 20 %-kal többet 
költöttek a tervezett összegnél. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen 
megjelent 41.828,1 millió forint 91,8 %-a a működési célú előzetesen felszámított áfa, 
illetőleg áfa befizetések.  

A működés zavartalan biztosítása érdekében az intézetek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy 
olyan szállítói, szolgáltatói szerződéseket kössenek a közbeszerzési eljárás keretében, hogy a 
beszerzendő áruk és szolgáltatások állandóak és jó minőségűek, a kiadások előre és jól 
tervezhetőek legyenek, a beszállítások ütemezése megfelelően alkalmazkodjon az intézet 
aktuális igényeihez. 
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Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím 56,7 millió forint eredeti előirányzata a módosítások 
következtében 518,2 millió forintra emelkedett, amelyhez 494,2 millió forint kifizetés 
kapcsolódik. Ennek 99,3 %-a kártérítésekre (orvosi műhibaperekből adódó járandóságokra), 
kisebb hányada a gondozottak munkaterápiás juttatásaira fordított összeg 

Az egyéb működési kiadás eredeti előirányzata 590,6 millió forint, amely a módosítások 
eredményeként 2.071,6 millió forintra emelkedett. Az 1.559,2 millió forint teljesítésből, 322,8 
millió forint a működési célú visszatérítendő támogatások jogcímen (elsősorban a helyi 
önkormányzatoknak történő visszafizetés) jelentkezett. Az egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson belülre jogcímen (a fejezeti kezelésű előirányzatokból, ill. EU-s 
programoktól, központi kezelésű előirányzatokból kapott pénzeszközök visszafizetései) 885,6 
millió forint, az államháztartáson kívülre elszámolt működési támogatások (elsősorban egyéb 
vállalkozásokkal kapcsolatos kifizetés) mértéke 202,4 millió forint volt. 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

Beruházásra az intézetek 5.277,3 millió forintot terveztek. A különböző forrásból (EU 
projekt, pályázatok, vis maior) származó bevételi többleteknek köszönhetően a módosított 
előirányzat 34.993,0 millió forintra növekedett. A teljesítés (10.435,6 millió forint) az eredeti 
előirányzathoz viszonyítva 5.158,3 millió forint többletkiadást jelentett. A beruházáson belül 
3.381,8 millió forintot fordítottak ingatlan beszerzésre, 4.630,1 millió forintot tárgyi eszközök 
beszerzésére. Az előzetesen felszámított áfa kifizetés 1.842,8 millió forintot jelentett. 

A Felújítások kiadásainak tervezett összege 1.247,7 millió forint. A különböző forrásból 
származó bevételi többlet lehetővé tette az előirányzat 7.207,8 millió forintra történő 
felemelését. Ezzel szemben a feladatok végrehajtása, kivitelezése során teljesítésként 3.277,4 
millió forint került elszámolásra, melyből 2.658,1 millió forint az ingatlanokkal, 57,8 millió 
forint a tárgyi eszközökkel összefüggő felújítási munkálatokkal, 560,3 millió forint az 
előzetesen felszámított áfa kifizetésekkel kapcsolatos. 

Az Egyéb felhalmozási célú kiadásként tervezett 48,9 millió forinttal szemben a teljesítés 
2.044,0 millió forint volt, ami elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
biztosított pénzeszközök elszámolását jelentette. 

 

A bevételek alakulása 

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 508.974,1 millió forint volt, amely 
irányítószervi hatáskörben 7.214,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 166.378,7 millió 
forinttal került módosításra. Ez utóbbiból az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 
8.370,9 millió forint volt. A befolyt bevétel 652.963,7 millió forint volt, amelynek 89,5 %-a 
működési célú államháztartáson belüli támogatásból (zömében OEP bevételből) származott, 
amely év közben az eredeti előirányzathoz képest 125.605,9 millió forinttal emelkedett. Az 
OEP bevétel változását jelentősen befolyásolta az ágazati béremelés jogszabály által előírt 
módosulása, annak elismerése, illetőleg a finanszírozást meghatározó TVK és HBCS 
emelkedése, az aktív szakellátás teljesítményegységének forintérték növekedése, az egynapos 
ellátás finanszírozásának kiegészítése. Többletbevételt jelentett az OEP kassza év végi 
maradványának kiutalásából, az adósságállomány csökkentésére szánt forrás rendelkezésre 
bocsátása. 

Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra 1.371,8 millió forint, központi 
költségvetési szervektől 1.753,2 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 
2.683,1 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 1.537,9 millió forint biztosítására 
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került sor az intézmények működési feltételeinek javítására, a célok megvalósítására. 
Államháztartáson belülről felhalmozási célra biztosított támogatás jogcímen 21.681,3 millió 
forint került kifizetésre, melynek jelentős része a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s 
programokra biztosított 17.583,1 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 
származó 2.001,2 millió forint.  
 
A 2016. évben közel 5.424,0 millió forint vis maior támogatás került megítélésre, ebből 
2.650,0 millió forint került kifizetésre a fenntartott intézmények számára. 
A megítélt támogatás 22,0 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 
76,7 %-a beruházás jellegű kiadásokra adott fedezetet, jellemző módon valamilyen 
káresemény bekövetkezte után, és az összeg 1,3%-a projektek finanszírozását segítette. A 
támogatások 94,3 %-a vissza nem térítendő, míg 5,7 %-a visszatérítendő. A visszatérítendő 
támogatások kártérítési kötelezettségek kifizetéséhez, valamint szállítók felé fennálló 
tartozások rendezéséhez kerültek megítélésre. A többletforrásból többek között a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház összesen 251,6 millió forint 
támogatásban részesült jellemzően gép-műszer beszerzésre, étellift felújításának költségeire. 
A Békés Megyei Központi Kórház 200,5 millió forintot kapott építési beruházásra, 
épületgépészeti munkálatok elvégzésére, gépek-műszerek cseréjére. A Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 124,5 millió forint támogatásban 
részesült, melyből többek között a Makó telephely CTG cseréjét, a termálkút felújítását, a 
makói telephely fűtőrendszerének teljes felújítását finanszírozták. Az Egyesített Szent István 
és Szent László Kórháznál a 122,1 millió forint forrástöbblet a mosogatógép, gőzsterilizáló 
cseréjét, az orvostechnikai eszközök pótlását, a haszongépjármű cseréjét biztosította. 
 
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról 
szóló 388/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet értelmében az intézmények 2016. szeptember 30-án 
fennálló 30 napon túl lejárt tartozásállományuk alapján, - ha az meghaladta a 100.000 forintot 
- az OEP által biztosított összesen 45.000,0 millió forint konszolidációs támogatásban 
részesülhettek. A működési támogatást a kiutalásának napján fennálló tartozásainak 
csökkentésére (2016. december 31-éig) használhatták fel, azzal, hogy a fel nem használt 
összeget 2017. január 31-éig az intézeteknek vissza kellett fizetnie. Több mint 1.000,0 
millióforint összegű konszolidációs támogatásban részesült többek között a Péterfy Sándor 
Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ (3.001,6 millió forint), a Békés Megyei 
Központi Kórház (2.453,1 millió forint), továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 
Gyula Kórház- Rendelőintézet (1.922,4 millió forint), a Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet (1.660,9 millió forint) és a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
(1.413,8 millió forint). Ezt a támogatási többletet az intézmény felújításra, beruházásra, 
fejlesztésre nem fordíthatta. 
A jogszabály alapján a fentieken túl az intézetek, a fenntartható működést célzó szakmai, 
gazdasági és strukturális intézkedéseik támogatása céljából egy gazdálkodási és 
racionalizációs terv alapján egyedi kérelmet nyújthattak be az ÁEEK-en keresztül az 
egészségügyért felelős miniszter részére. E célra összességében 15.000,0 millió forint állt 
rendelkezésre. A működési támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltatók az OEP-pel 
2016. december 19-éig támogatási szerződést kötöttek, amely alapján a működési támogatás 
2016. december 21-éig utalványozásra került. 
 

A működési bevétel tervezett előirányzata 49.805,6 millió forint, az évközben engedélyezett 
előirányzat módosítások hatására az előirányzat 3.469,0 millió forinttal csökkent. A 
ténylegesen befolyt bevétel 37.281,0 millió forint, ami a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 9.055,6 millió forint elmaradást jelent. Ennek oka, hogy több intézetnél az 
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előirányzatot nem igazították a valós teljesítéshez, így 27 intézetnél 100,0 millió forint feletti 
a teljesítés elmaradás. Több intézetnél volt indokolt a közforgalmú patikák értékesítési 
bevételével összefüggő (jogszabály által előírt) elszámolások korrigálása miatt az OEP 
támogatásaként/térítéseként kapott bevétel átrendezése, a működési bevétel és OEP bevétel 
közötti előirányzat módosítása. Készletértékesítés ellenértékeként 7.088,2 millió forint, 
szolgáltatások ellenértékeként 18.507,4 millió forint folyt be az intézetekhez. A közvetített 
szolgáltatások bevétele 1.920,3 millió forint, az ellátási díjak bevétele 3.328,0 millió forint 
volt. Az áfa-val összefüggésben 4.692,1 millió forint került elszámolásra. A bevétel növelése, 
a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás elősegítése érdekében az intézetek igyekeztek felkutatni, 
kiszélesíteni értékesíthető szabad kapacitásaikat (fizetőbeteg ellátás, élelmezés térítése, 
foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, ápolási osztály díjbevétele, halott hűtés, 
orvostudományi alkalmazott kutatás stb.). 

Felhalmozási bevételként megjelenő 20,2 millió forint a különböző elhasználódott, 
feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származik. 
 
A Működési célú átvett pénzeszköz tervezett előirányzat 1,6 millió forint, a teljesítés 369,7 
millió forint volt, mely többek között nonprofit gazdasági társaságoktól, egyéb 
vállalkozásoktól, egyéb civil szervezetektől származott, ami hozzájárult az intézmények 
működési feltételeinek javításához. 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 11,3 millió forint, a teljesítés 
496,1 millió forint. Jelentős mértékű bevétel a nonprofit gazdasági társaságoktól átvett 
pénzeszközként került elszámolásra (300,4 millió forint), továbbá a felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről történő visszatérüléséből 
(100,3 millió forint) adódott. 

Költségvetési maradvány 

Az előző évi költségvetés maradvány igénybevételeként 26.557,4 millió forint előirányzat 
módosítás történt, melynek 96,9 %-a költségvetési maradványból, 3,1 % vállalkozási 
maradványból származott. 

A 2016. évi alaptevékenység maradványa 51.679,2 millió forint, melyből 41.876,2 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 9.803,0 millió forint pedig szabad 
maradvány. A 2016. évben vállalkozási tevékenységként 9 intézmény működtetett 
közforgalmú gyógyszertárat, gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet, míg 
egyben, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban fürdő és szállodaüzemeltetési 
tevékenységet látnak el. A tevékenységből származó 678,0 millió forint eredményt 67,8 millió 
forint befizetési kötelezettség terheli, így a felhasználható maradvány 610,2 millió forint. 

A költségvetési maradvány keletkezésének az oka egyrészt az OEP működési támogatás év 
végi érkezése az intézmények számlájára, másrészt a központosított közbeszerzési eljárások 
kiírása miatti elhúzódások voltak 

 

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A cím intézményei eszközeinek és forrásainak főösszege 5,7%-kal emelkedett a 2015. évhez 
képest, így a záró állomány értéke 739.790,3 millió forint volt. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 0,4%-kal, a forgó 
eszközök értéke 9,5%-kal növekedett az előző évhez képest.  
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Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 28.902,8 millió forinttal nőttek az előző 
évhez képest. Ezzel szemben a gépek, berendezések, felszerelések és járművek 6.500,9 millió 
forinttal, az év során elvégzett beruházások és felújítások könyv szerinti értéke 19.664,6 
millió forinttal esett vissza a nyitó értékhez képest,  

A forgóeszközök értéke 850,2 millió forint értékben nőtt a vásárolt készletek 843,3 millió 
forint összegű növekedésének eredményeként. A záró érték 9.836,7 millió forint lett az év 
végére.  

A pénzeszközök értéke jelentősen, 34.323,2 millió forinttal magasabb, mint a 2015. év végén, 
a záró értéke 50.640,1 millió forint lett, melynek oka az, hogy év végén az uniós projektek 
előlegeit az irányító hatóság átutalta az intézmények részére Az intézmények követelés 
állománya 10.072,2 millió forinttal magasabb az előző évhez képest. E követelés az 
intézmények áru- és készleteinek értékesítése, nyújtott egészségügyi szolgáltatások, és 
biztosított ellátások kapcsán adódott a 2016. évben. 

A forrás oldalon a saját tőke 9,4%-kal magasabb, mint a 2015. évben, ezzel szemben a 
kötelezettségek összege 24.003,9 millió forinttal csökkent az előző év végi értékhez 
viszonyítva, amely csökkenést az év közben a kórházak adósságának rendezésére biztosított 
támogatás eredményezett. Így a kötelezettségek 2016. évi záró állománya 59.615,6 millió 
forint, amelyből 43.983,1 millió forint a költségvetési évben, 14.861,0 millió forint a 
költségvetési évet követően esedékes kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások soron 771,5 millió forint került kimutatásra, amelynek 42,3 %-át a letétre, 
megőrzésre átvett pénzeszközök teszik ki. 

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 878.487,1 millió forintról 922.525,1 
millió forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 84.565,4 
millió forint, csökkenése 40.527,4 millió forint értékben valósult meg. A címhez tartozó 
intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 44.038,0 millió forinttal emelkedett a 
2016. évben, elsősorban az aktivált ingatlanokon, gépeken, berendezéseken, felszereléseken, 
járműveken történt beruházásokból és felújításokból adódóan. A záró bruttó vagyoni érték 
1,2%-a immateriális javakban, 64,6%-a ingatlanban, 32,5%-a gépekben, berendezésekben, 
felszerelésesekben, járművekben, 1,7%-a beruházásokban és felújításokban testesült meg.  

2016. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 294.526,4 millió forint, míg a záró állománya 
336.075,9 millió forint volt.  

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 159.774,4 millió forint. A 
befektetett eszközök nettó értéke 586.449,2 millió forint lett az év végére. 

 

Alapítványok  

Az ÁEEK középirányítása alatt lévő intézményekben a 2016. évben 45 db alapítvány 
működött, melyet az intézmények önállóan, vagy más jogi személyekkel együtt alapítottak.  

A letéti számla pénzforgalma 

Letéti számlával 52 intézmény rendelkezett, amelynek vezetését az intézményekben ellátott 
betegek igénye indokolta, továbbá néhány intézmény külön letéti számlát vezetett azon tételek 
nyilvántartására, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetési gazdálkodáshoz, így 
pl. dolgozói letét nem munkavégzéshez kapcsolódó eszközhasználat fejében, vagy bérleti 
szerződéshez kapcsolódó kaució.  
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A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma  

A 2016. évben kincstári körön kívül 26 intézmény vezetett - kizárólag forintban – számlát. 
Nyitó egyenleg az érintett intézményeknél 272,2 millió forint, záró egyenleg az év végén 
mindösszesen 298,9 millió forint volt. Valamennyi számla a dolgozók lakásépítési és 
vásárlási, valamint lakás-felújítási támogatására szolgált. A 26 intézménynél a 
lakáskölcsönben részesítettek száma 51 fő volt, a folyósított lakáskölcsön összege a 2016. 
évben mindösszesen 79,1 millió forint volt. 

 
Vis Maior támogatások a 2016. évben 
 
2016. évben összesen 5.424,3 millió forint fenntartói támogatás került megítélésre az 
intézmények részére, ebből 2.650,4 millió forint került kifizetésre a fenntartott intézmények 
számára.  

A megítélt támogatás 22,0 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 
76,7 %-a beruházás jellegű kiadásokra ad fedezetet, jellemző módon valamilyen káresemény 
bekövetkezte előtt vagy után, és az összeg 1,3%-a projektek finanszírozását segítette. A 
támogatások 94,3 %-a vissza nem térítendő, míg 5,7 %-a visszatérítendő. A visszatérítendő 
támogatások kártérítési kötelezettségek kifizetéséhez, valamint szállítók felé fennálló 
tartozások rendezéséhez kerültek megítélésre. A támogatásokból a legmagasabb összeget a 
2016. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kapta, 
összesen 251,6 millió forint támogatásban részesült. 
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A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
millió forintban egy tizedessel 

Projekt 
azonosítója 

Projekt tárgya 
Projekt 

időtartam
a 

A teljes 
támogatá
s összege 

Önerő 
mérték

e 

2016. évi 
felhasználás 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése/szá
ma 

 

57038/2014/EIF
F 

A súlyponti Kaposi 
Mór Oktató Kórház 
komplex 
infrastruktúra-
fejlesztése az 
integrált Somogy 
megyei, balatoni 
egészségügyi 
ellátórendszer 
érdekében 

2009.08.01. 
- 
2015.10.31. 

2 500,0 0 933,1 
Somogy Megyei 
Kaposi Mór 
Oktató Kórház 

AirProm EUFP7 
keretprogram 
ICT-2009.5.3 

Airprom konzorciumi 
partneri 
együttműködés 

2011-2015 17,9 0 2,9 

Országos Korányi 
TBC és 
Pulmonológiai 
Intézet 

DDOP-3.1.3 

Rehabilitációs 
szolgáltatások  
fejlesztése a Dél-
Dunántúli Régióban 

2012-2016 828,3 0 6,6 3 

EFOP-2.2.1.-16-
2016-00001 

Gyermek sürgősségi 
baleseti ellátás 
fejlesztése 

2016.12.13 4 000 0 0 
Heim Pál 
Gyermekkórház 

EFOP-3.8.1-14 
Felzárkóztató 
egészségügyi ápoló 
szakképzési program 

2016-2018 4,3 0 ,0,5 3 

ÉMOP-4.1.2/A-
11-2012-0001 

'A rehabilitációs 
ellátórendszer 
fejlesztése az Észak-
magyarországi 
régióban' 

2011-
2015.12.31 1 318,5 0 11,4 3 

EUREKA_HU12
-1-2012-0057 

Bace-1 és 
acetilkolineszteráz 
közös támadáspontú 
szelektív Alzheimer 
ellenes szerek 
fejlesztése 

2013.07.15-
2016.03.31 15,5 0,1 1,5 

Országos Korányi 
TBC és 
Pulmonológiai 
Intézet 

KDOP-5.2.1/C-
11-2011-0001 

Rehabilitációs 
szolgáltatások 
fejlesztése a Közép-
Dunántúli Régióban 

2013-2015 923,2 0 10,3 3 

KEHOP-5.2.10 

Költségvetési szervek 
energiahatékonysági 
felújítása és megújuló 
energiaforrás 
hasznosítása 
épületenergetikai 
fejlesztések 

2016-2017 1 961,6 25,6 249,3 17 

KEHOP-5.2.11-
16-2016 

Fotovoltaikus 
rendszerek 
kialakítása központi 
költségvetési szervek 
részére 

2016-2017 1 320 6,7 3,5 9 

KEHOP- Épületenergetikai 2016.05.02 - 
2017.09.30 4 475,2 0 303,2 Országos 
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Projekt 
azonosítója 

Projekt tárgya 
Projekt 

időtartam
a 

A teljes 
támogatá
s összege 

Önerő 
mérték

e 

2016. évi 
felhasználás 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése/szá
ma 

 
5.2.4/15-2016-
00002 

korszerűsítés az 
Országos Onkológiai 
Intézetben 

Onkológiai 
Intézet 

KEHOP-5.2.5-
16-2016-00004 

Közel „0” energia 
besorolású épület 
kivitelezése 

2016.12.21. 
-  1 200 200 0 

Heim Pál 
Gyermekkórház 

KEOP-
4.10.0/K/14 

Fotovoltaikus 
rendszer kialakítása 

2014-2015 1 066,5 1,3 215,66 7 

KEOP-5.6.0 
Energia-megtakarítást 
célzó beruházás 

2015-2016 6 332,8 0 1 442,8 13 

TIOP-2.2.4-09/1 

„Struktúraváltoztatást 
támogató 
infrastruktúrafejleszté
s a fekvőbeteg-
szakellátásban” 

2010-2015 22 982,6 1 306,9 56,5 8 

TIOP-2.2.6-12 

Struktúraváltás 
támogatása a járó- és 
fekvőbeteg ellátás 
fejlesztése 

2013-2017 13 476,8 0 525 14 

TIOP-2.2.8.A-
15/1 

Infrastukturális 
fejlesztések 
megvalósulása un. 
RETRO pályázat 

2007-2016 7 606,5 12,9 3 293,8 49 

TIOP-2.2.8/14-
2015-0002 

Infrastrukturális 
fejlesztések 
megvalósítása 

2015-2016 580,1 0 3,6 2 

VEKOP-8.1.1-
15/2015-00001 

Út a munkaerőpiacra 

2016.07.01.-
2016.09.30  
2016.10.01-
2016.12.31. 

1,1 0 1,1 

Szent Rókus 
Kórház és 
Intézményei 
Budapest 

Összesen 70 610,91 1 553,5 7 060,7  

 
  

3115



14 Országos Mentőszolgálat cím 
 
Az intézmény neve: Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 
Törzskönyvi azonosítója: 309985 
Az intézmény honlapjának címe: www.mentok.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az OMSZ feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi 
betegellátás keretében földi és légi mentés, elsősegélynyújtás. Az OMSZ a mentőfeladatok 
összehangolását, a zavartalan működés biztosítását hét regionális mentőszervezet útján, légi 
mentési feladatait az általa alapított, jelenleg egyszemélyes tulajdonosi joggyakorlása és 
szakmai felügyelete alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Légimentő 
Nonprofit Kft.) útján, 7 db légimentő bázisról látja el. Az országos betegellátó tevékenysége 
érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű parkot tart fenn, országosan 
működteti a sürgősségi segélyhívó számokhoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert, a 
társszervezetekkel együttműködve közreműködik tömeges balesetek, elemi csapások és 
katasztrófák esetén a kárhely felszámolásában, irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi 
ellátást. Az OMSZ – szabad kapacitása terhére – térítés ellenében az alábbi feladatokat látja 
el: betegszállítás, központi orvosi ügyelet, valamint rendezvény helyszínén 
rendezvénybiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-
módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és 
továbbképzésében.  

2008. január 1-jétől az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan (beteg) szállítási 
feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan képzett 
szakszemélyzet, 2008. eleje óta az Országos Betegszállító Szolgálat (a továbbiakban: OBSZ) 
látja el. Az OMSZ végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok összehangolását, a 
betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is. Az egyszerű, szakkíséretet 
nem igénylő betegszállítások megrendelésére az OMSZ országosan egységes, négyjegyű, 
központi telefonszámot, valamint külön honlapot működtet. 

A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2015. évi módosítása okán az OMSZ ellátási 
kötelezettsége bővült. Eszerint kizárólag az OMSZ látja el többek között az állami 
rendezvények, az európai vagy nemzetközi sportrendezvények, az autó-, motor-, illetve 
lovassport-rendezvények, az előre láthatóan 10.000 fő egyidejű részvételét meghaladó 
szabadtéri rendezvények egészségügyi biztosítását.  

Az ország területén jelenleg 253 mentőállomás található az európai uniós fejlesztések során 
épült 22 új mentőállomással együtt, amelyek a 15 percen belüli kiérkezés szempontjából 
„fehér foltnak” számító térségekben létesültek. A megépült 22 állomás működésével a 
lakosság 97,8%-a válik a riasztástól számított negyed órán belül elérhetővé, azaz további 
közel 156 ezer ember vált elérhetővé az uniós elvárás keretein belül. A fejlesztés során az új 
mentőállomásokra új gépkocsik is beszerzésre kerültek, így az állomások mindegyike két 
teljes értékű B típusú mentőautóval állt szolgálatba. Az uniós támogatás keretéből a 22 db új 
mentőállomás mellett megújult 60 db már meglévő állomás is. A felújítások elsősorban a 
kivonulás gyorsítását segítik elő (például új, önműködő kapuk beépítésével), de szempont volt 
az üzemeltetési, működési költségek csökkentése is. A felújítandó állomásokon nyílászárók 
cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése valósult meg.  
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Az új mentőállomások és új autók mellett, a már meglévő egységek mentőeszközeinek 
fejlesztése, korszerűsítése is kiemelten fontos feladat volt az OMSZ-nál, ezért valamennyi, 
már meglévő B típusú mentőautó új eszközökkel került felszerelésre. Többek között 
lapáthordágyak, vákuumsínek, félautomata defibrillátorok, sürgősségi táskák és a betegek 
életjelenségeinek mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök kerültek a mentőautókba. Az 
utóbbi eszközök alkalmasak az új mentésirányítási rendszerrel (a továbbiakban: MIR) való 
kommunikációra is. A MIR-be beérkező segélyhívások kezelése – az eddigi papír alapú 
munkavégzés helyett – számítógépes támogatással, a hívás, vagy esemény helyszínének 
meghatározására is alkalmas térinformatikai rendszer segítségével történik. 

Az OMSZ mentésirányítási rendszerének fejlesztését célzó beruházással az Egységes 
Segélyhívó Rendszerrel kompatibilis, informatikai alapú mentésirányítási rendszer került 
bevezetésre. 

Az OMSZ operatív mentő feladatait a 2016. évben 253 mentőállomáson, 749 db szervezett 
mentőgépkocsi, 24 db mentőorvosi kocsi és 3 db mentőmotor igénybevételével látta el.  

Az OMSZ a 2016. évben 1.093.633 esetben nyújtott segítséget, mentőgépjárműveinek ehhez 
tartozó futásteljesítménye 37.008.967 kilométer volt. Az összes mentőfeladatból 999.415 a 
mentési feladat, amelynek 47,9%-a lakáshívás, 25,7%-a közterületi mentés, 1,8%-a szülés, 
24,6%-a betegszállítás volt. A 90.327 őrzött szállítási feladatból 24,4% azonnali, 54,2% két 
órán belüli, 21,4% pedig programozott igényt jelentett. 

A kiérkezési idő szempontjából az azonnali, úgynevezett ˝A˝ jelzésűnek minősített feladatok 
69,7%-a 15 percen belül, 23,5%-a 16-30 perc között, 6,8%-a 31 percen túl valósult meg. A 15 
percen belüli kiérkezés a legkedvezőbb Csongrád, és Győr-Moson-Sopron megyében (az 
esetek 83,3%-a és 82,1%-a), míg a legkedvezőtlenebb Pest megyében volt (az esetek 51,7%-
ban valósult meg). A 2016. évben Magyarországon 60 tömeges baleset történt, amelyből 
Budapesten 5, az ország többi részén 55 eset volt. 

Az OMSZ a 2016. év végén összesen 1.201 db gépjárművet üzemeltetett, amelyből 996 db 
volt mentésben részt vevő, ezen belül 615 db mentőgépjármű, 381 db pedig eset-, rohamkocsi. 
Egyéb gépjárművek (teher-, személygépkocsi) száma 205 db. A mentőorvosi kocsik száma a 
2016. évben összesen 27 db. 

Tavasztól-őszig 3 db mentőmotor erősítette az OMSZ-ot. Az összkerék meghajtású 
mentőkocsik száma 38 db. A 2016. évben 39 db gépjármű töltötte be a 13. életévét, ezek 
közül 3 db az év folyamán került selejtezésre, 36 db-ot év végén állított le az intézmény. 

Az OMSZ vállalkozási tevékenységet nem folytatott a 2016. évben. 

Az OMSZ rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank 
Nyrt.–nél vezet. A 2016. évben összesen 41 fő részesült lakásépítési, lakás felújítási 
kölcsönben, összesen 30,6 millió forint értékben.  
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Az előirányzatok alakulása 

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 41 827,3 35 847,4 37 847,4 43 091,7 39 196,9 93,7 91,0 
 ebből személyi juttatás 20 243,6 20 023,3 20 023,3 21 938,8 21 938,6 108,4 100,0 
Bevétel 39 643,7 32 727,7 32 727,7 36 058,6 35 674,2 90,0 98,9 
Támogatás 1 020,0 3 119,7 5 119,7 5 559,7 5 559,7 545,1 100,0 
Költségvetési maradvány 2 637,0 0,0 0,0 1 473,4 1 473,4 55,9 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

7 420 7 852 7 852 - 7 504 101,1  - 

 

   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés  Kiadás   Bevétel   Támogatás  
 Kiadásból 
személyi 
juttatás  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  35 847,4 32 727,7 3 119,7 20 023,3 

Módosítások jogcímenként         

Országgyűlés hatáskörében 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 
2016. évi LXXVI. törvény  

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

Kormány hatáskörben 353,2 0,0 353,2 278,1 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 

352,4 0,0 352,4 277,5 

1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat – Budapesti 
Víz Világtalálkozó egészségügyi ellátásának 
biztosítása 

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

Irányító szervi hatáskörben 337,5 250,7 86,8 184,7 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 

16,0 0,0 16,0 0,0 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 52,0 0,0 52,0 40,9 

Intézmények közötti átcsoportosítás 18,8 0,0 18,8 14,8 

Többletbevétel engedélyezése 250,7 250,7 0,0 129,0 

Intézményi hatáskörben 4 553,6 4 553,6 0,0 1 452,7 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 473,4 1 473,4 0,0 0,0 

Államháztartáson belüli (OEP) megelőlegezés 1 090,5 1 090,5 0,0 0,0 

Többletbevétel 1 989,7 1 989,7 0,0 943,1 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 509,6 

        Előirányzat-módosítás összesen 7 244,3 4 804,3 2 440,0 1 915,5 

2016. évi módosított előirányzat 43 091,7 37 532,0 5 559,7 21 938,8 
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Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az OMSZ 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 35.847,4 millió forintban lett 
meghatározva, amely 43.091,7 millió forintra módosult az év végére. A módosított 
előirányzat terhére 39.196,9 millió forint kiadás teljesült, amely 91,0%-os teljesítési aránynak 
felelt meg. A 7.244,3 millió forint összegű előirányzat-módosításból 2.000,0 millió forint 
országgyűlési hatáskörben, 353,2 millió forint kormányzati hatáskörben, 337,5 millió forint 
irányító szervi hatáskörben, 4.553,6 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből 
adódott.  

Az országgyűlési hatáskörben történt 2.000,0 millió forint összegű előirányzat-módosítás a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján mentőgépkocsik cseréjére 
biztosított fedezetet.  

A kormányzati hatáskörben végrehajtott 353,2 millió forint összegű előirányzat-emelésből 
352,4 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
bérkompenzációjának finanszírozásához, 0,8 millió forint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1594/2016. 
(X. 28.) számú Korm. határozat alapján a Budapesti Víz Világtalálkozó egészségügyi 
ellátására biztosított támogatáshoz kapcsolódott. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítással 52,0 millió forint került biztosításra a 
tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzéssel összefüggő feladatok 
finanszírozása céljából. 250,7 millió forint a 2016. év során befolyt intézményi működési, és 
felhalmozási többletbevételek előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az irányító 
szerv engedélye alapján az OMSZ karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra, felszámított 
áfa fizetésére, készenléti, helyettesítési, ügyeleti díjra, illetve túlszolgálatra, valamint az 
ezekhez kapcsolódó járulékok megfizetésére használhatott fel.  

Egyéb feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 18,8 millió 
forint támogatás került átcsoportosításra az OMSZ egészségügyi szakdolgozói kötelező 
kamarai tagdíjának 2016. július 1. napjától kezdődő, visszamenőleges hatályú átvállalásához 
szükséges fedezet biztosítása érdekében. 

Az OMSZ vagyonkezelésében lévő 2 db AS-350 típusú helikopter légi alkalmassági 
bizonyítványának megszerzése érdekében az üzemképesség helyreállításához szükséges forrás 
biztosítására 16,0 millió forint került átcsoportosításra a Honvédelmi Minisztérium (a 
továbbiakban: HH) Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím költségvetése terhére az 
érintett fejezetek közötti megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 

 
Az intézményi hatáskörben történt 4.553,6 millió forint összegű előirányzat módosításokból 
1.473,4 millió forint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti módosításból 
származik. Az OEP, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, különböző 
pályázatokkal, alapítványok mentőmúzeum részére történő támogatásával, 
önkormányzatoktól érkező pénzeszközökkel, továbbá EU-s programok finanszírozásával 
kapcsolatos többletbevételek előirányzatosításából adódóan 3.080,2 millió forinttal nőtt az 
OMSZ kiadási előirányzata. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, egyéb működési és felhalmozási célú kiadások, valamint a 
beruházási kiadások előirányzatainak növelése érdekében a dologi, illetve a felújítási kiadások 
előirányzatának terhére 397,2 millió forint összegű átcsoportosításra került sor az OMSZ-nál. 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
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A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése (21.938,6 millió forint) 8,4%-kal 
haladja meg az előző évi teljesítést, és közel a módosított előirányzatnak (21.938,8 millió 
forint) megfelelően alakult. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a 2003. 
évi LXXXIV. törvény szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében 
megvalósult bérfejlesztéssel, továbbá a jogszabály szerinti kötelező emelésekkel (garantált 
bérminimum, kötelező átsorolások) magyarázható. Az OMSZ személyi juttatások sorára 
tervezett eredeti előirányzata 20.023,3 millió forint az év közben összesen 1.915,5 millió 
forinttal módosult.  

A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították: 

− az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozattal a bérkompenzáció fedezetére biztosított 
288,0 millió forint összegű támogatás, amelyből az intézmény az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján 10,5 millió forintot fizetett vissza a központi 
költségvetésbe; 

− a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat alapján a Víz Világnapja 
programok egészségügyi ellátása érdekében (0,6 millió forint) nyújtott támogatás; 

− az irányító szervi hatáskörben történt 184,7 millió forint összegű előirányzat-emelés, 
amely az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzés felmerülő 
kiadásainak fedezetére, és a kötelező kamarai tagdíj megfizetésére biztosított 
támogatással, továbbá 2016. évi intézményi többletbevételek előirányzatosításával 
kapcsolatban került végrehajtásra, 

− intézményi hatáskörben történt 1.452,7 millió forint összegű előirányzat módosítás, 
amelyből 943,1 millió forint az OMSZ-hoz befolyt többletbevételek miatti növekedés. 
A dologi kiadások, valamint a felújítási kiadások sorról történő előirányzat-
átcsoportosítás 509,6 millió forinttal növelte a személyi juttatások előirányzatát, amely 
módosítást a személyi juttatásokat érintő jogszabályváltozások tettek szükségessé. 

Az OMSZ 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 7.852 fő volt. Az 
intézmény éves átlagos statisztikai létszáma 2015. évben 7.420 főben, 2016. évben 7.504 
főben realizálódott, amelyből a szakmai feladatot ellátók statisztikai létszáma 7.057 fő, az 
üzemeltetési feladatot ellátóké pedig 447 fő.  

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított 84 fős tárgyévi 
létszámnövekedés az új mentőállomások és mentőorvosi kocsik működtetéséhez szükséges 
munkaerő felvételéből adódott.  
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 7.980,5 millió forintban került 
meghatározásra, amelybe a 22 új mentőállomás dologi költségeinek (140,0 millió forint), a 
mentőorvosi gépkocsik működtetésének (391,5 millió forint), a koraszülött-mentés 
működtetési többletköltségeinek (137,0 millió forint), valamint katasztrófa felkészülési 
feladatok felmerülő kiadásainak (0,7 millió forint) fedezetén túl az új mentésirányítási 
rendszer fenntartásához szükséges fedezet (500,0 millió forint) is beépítésre került. Az OMSZ 
dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 74,1 millió forinttal 
módosításra került, amely az alábbi egyszeri módosításokból adódott: 

− a 2016. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása 
(83,1 millió forint); 
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− az OMSZ vagyonkezelésében lévő 2 db helikopter légi alkalmassági bizonyítványának 
megszerzése érdekében az üzemképesség helyreállításához szükséges forrás átadása 
miatt más fejezet költségvetése terhére történő előirányzat-rendezés (16,0 millió 
forint); 

− az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele 
miatti előirányzat-módosításai (216,0 millió forint); 

− az OEP-től, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, továbbá EU-s 
programok finanszírozásával kapcsolatban keletkezett többletbevételek 
előirányzatosítása (378,5 millió forint); 

− az intézmény dologi kiadások előirányzatának terhére történő előirányzat-
átcsoportosítások (767,7 millió forint).  

Ténylegesen 2016. évben 6.686,0 millió forint kiadás teljesült, amely a módosított 
előirányzattól 15,4%-kal, az előző évi felhasználástól pedig 11,1%-kal maradt el. 

A dologi kiadások 35,0%-át, 2.342,2 millió forintot a készletbeszerzésekre fordították a 2016. 
évben, amely 52,5 millió forinttal maradt el a 2015. évi kifizetésekhez képest. E tételen belül 
elsősorban üzemeltetési anyagokra (hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, védőruha, formaruha, 
egyenruha, irodaszer, nyomtatványok beszerzésére) költött az OMSZ a 2016. évben, összesen 
1.483,5 millió forintot, amely 10,9%-kal maradt el a 2015. évi kifizetéshez képest, amely az 
üzemanyagárak jelentős csökkenésének az eredménye. A szakmai anyagok beszerzésének 
értéke 17,6%-kal növekedett (gyógyszerek, orvosi anyagok, egyszer használatos anyagok) az 
előző évhez képest, amelynek oka a szakmai protokollok változtatásának készletigénye (RSI), 
valamint az új állomások kezdőkészlet igénye volt. 

A dologi kiadások 36,8%-át szolgáltatási kiadásokra fordította az OMSZ, ezen belül 
elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira, 
egyéb fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, valamint szakmai tevékenységet segítő, illetve 
egyéb szolgáltatásokra költött a 2016. évben.  

Karbantartások, kisjavítások között kis mértékben növekedtek az ingatlanok karbantartásának, 
valamint a karambolos mentőgépkocsik javításának kiadásai. Az OMSZ 
mentőgépjárműveinek több mint feléről, előrehaladott kora és futásteljesítménye ellenére is 
elmondható, hogy közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalanok. Azonban a 2011. évben 
beszerzett mentőkocsik első szériája elérte a garanciális életkor és futásteljesítmény küszöböt, 
és ennek megfelelő műszaki állapotot, amelynek eredményeképpen a javítási-karbantartási 
költségszint az elmúlt években növekedő tendenciát mutatott. Így a karbantartási, kisjavítási 
kiadások 51,6 millió forinttal emelkedtek az előző évhez képest. 

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 608,7 millió forintot fordított az OMSZ, 
amely jogcímen döntően a koraszülött mentést végző alapítványoknak fizetett díjak kerültek 
elszámolásra.  

Kommunikációs szolgáltatásokra 617,8 millió forintot költött az OMSZ, ebből egyéb 
kommunikációs szolgáltatásokra 110,8 millió forintot. Az egyéb kommunikációs 
szolgáltatások között az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) használatáért fizetett 
díj növekedett a 2015. évben az új mentésirányítási rendszer bevezetésével, így az előző 
évhez képest 97,1 millió forinttal több kiadás teljesült ezen a jogcímen. 

Különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1.243,4 millió forintot költött az 
OMSZ, amelyből 1.100,5 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő 
áfa kiadások, 142,9 millió forint az egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, kiszabott 
bírságok) soron került elszámolásra. 
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.250,0 millió forintban került meghatározásra, 
amely az orvosi műszerek szükséges cseréjére (250,0 millió forint), illetve a 
mentőgépjárművek beszerzésére (2.000,0 millió forint) biztosított támogatást tartalmazta. Az 
eredeti előirányzat év közben, a költségvetési törvény módosításával összefüggésben 
országgyűlési hatáskörben történt módosítás, az uniós pályázatokkal kapcsolatban keletkezett 
többletbevétel, valamint a 2015. évi költségvetési maradvány saját hatáskörben történt 
előirányzatosítása miatt, továbbá használt mentőgépkocsik értékesítéséből származó 
többletbevétel felügyeleti hatáskörben történt előirányzatosítása okán összesen 2.429,3 millió 
forinttal megemelésre került, így a módosított előirányzat év végére 4.679,3 millió forint lett. 

Ténylegesen a 2016. évben 3.128,0 millió forintot költött az OMSZ beruházási kiadásokra, 
amely 33,5%-kal marad el a 2015. évi kifizetéstől, döntően 2007-2013. évek közötti 
programozási időszak 2015. évi lezárásának köszönhetően. A beruházási kiadások 
előirányzata 66,8%-ban teljesítéssel érintett. 

A beruházási kiadások 2,0 %-át immateriális javak vásárlására, 1,2%-át ingatlanok 
beszerzésére, illetve létesítésére, 75,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,3%-át informatikai 
eszközök beszerzésére, 21,3%-át a beruházások általános forgalmi adójának megfizetésére 
fordították. Ezen beszerzések, beruházási munkák, fejlesztések döntő részt európai uniós 
forrásokból valósultak meg, és a mentőgépkocsi park, valamint a mentőállomások szinten 
tartását szolgálták. Az mentőállomások részére kis értékű bútorok, orvos-, és 
számítástechnikai, híradástechnikai eszközök, irodagépek, optikai oktatási és kommunikációs 
eszközök kerültek megvételre. Mindezeken felül 2.101,3 millió forint értékben mentőorvosi 
gépkocsi beszerzésére is sor került a 2016. évben.  

Az OMSZ felújítás sora eredeti előirányzattal nem rendelkezett a 2016. évben, a módosított 
előirányzat 131,0 millió forintra módosult az év végére, amely intézményi hatáskörben az 
intézménynél futó uniós projektekkel kapcsolatban befolyt többletbevételek, valamint a 2015. 
évi maradvány előirányzatosításából adódott.  

Felújításra összesen 131,0 millió forintot költött az OMSZ a 2016. évben, amelyből döntően 
ingatlanok korszerűsítése történt meg. A felújítási kiadások kisebb részét a 
mentőgépjárművek felújításával kapcsolatban felmerült kiadások tették ki. Az ingatlanok 
korszerűsítésére összesen 88,8 millió fordított az OMSZ, amelyből a meglévő 
mentőállomások felújítási munkái (tetőszigetelés, garázskapu felújítása, kazáncsere, 
nyílászárók cseréje, fűtőrendszer korszerűsítése) valósultak meg a 2016. évben. 
Mentőgépkocsik felújítása 15,8 millió forint összegben valósult meg. Ezen ügyletek általános 
forgalmi adójára összesen 26,4 millió forintot fordított az OMSZ. 

A 2015. év decemberében TIOP 2.2.8. pályázatot nyújtott be a minisztériumhoz az OMSZ 
önkormányzati tulajdonú mentőállomások felújítására. Ennek keretében 11 mentőállomás 
került részben felújításra. A támogatási szerződés megkötésére 2016. évben került sor, a 
támogatás utófinanszírozás keretében történt.  
 
A bevételek alakulása 
 
A 2016. évben az OMSZ költségvetésének bevételi főösszege 32.727,7 millió forintban lett 
meghatározva, ténylegesen 35.674,2 millió forint bevétel realizálódott, amely az előző évi 
teljesítéstől 10,0%-kal, a módosított előirányzattól (36.058,6 millió forint) 1,1%-kal maradt 
el.  
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A keletkezett bevételekből 772,7 millió forint működési bevétel, 3,8 millió forint felhalmozási 
bevétel, 33.710,9 millió forint támogatásértékű bevétel, 96,3 millió forint pénzeszköz átvétel, 
1.090,5 millió forint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.  

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 33.375,9 millió forint érkezett az OMSZ-
hoz, amelyből 32.786,3 millió forint az OEP-től, 75,3 millió forint önkormányzatoktól, 51,3 
millió forint különféle társulásoktól származik. Az önkormányzatoktól és kistérségi 
társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat működtetésére kapott támogatást az OMSZ. 

Elkülönített állami alapoktól 9,6 millió forint a Kresz Géza Mentőmúzeum működési 
költségeinek, valamint képzési díjak fedezetére, 86,1 millió forint európai uniós projektek 
utófinanszírozásként érkezett OMSZ-hoz.  

A tárca a fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzés felmerülő kiadásainak 
fedezetére 47,3 millió forintot biztosított az intézmény részére.  

Az OMSZ a kivonuló dolgozói részére (mentőorvosok, mentőtisztek, mentőápolók, 
gépkocsivezetők) munkaruha ellátást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79. §-ában foglaltak alapján. Ennek érdekében a 2016. 
évben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat 1. bekezdésének c) pontja alapján a VIII. Ügyészség 
fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összegéből 300,0 millió forint 
került jóváhagyásra és az OMSZ részére átcsoportosításra a formaruhák beszerzésére. 20,0 
millió forint költségvetési szervektől a tutori díjak fedezetére érkezett az intézethez. 

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiként összesen 335,0 millió forint került 
elszámolásra a 2016. évben, amelyből 323,7 millió forintot lezárult uniós projektek 
utófinanszírozására, 11,3 millió forintot helyi önkormányzatoktól kapott az intézet. Ebből 8,0 
millió forintot Komárom Város Önkormányzata a Komárom mentőállomás gépkocsi 
tárolójának bővítésére, 2,9 millió forintot Jászberény Város Önkormányzata a jászberényi 
mentőállomás elektromos garázskapujának beszerzésére, 0,4 millió forintot Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Pécs I. mentőállomás szélfogó és bejárati ajtójának cseréjére 
biztosított az OMSZ részére. 

Mivel az OMSZ 2016. évi költségvetése a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzaton 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett, így a 13. évet betöltött, mentésre már nem 
használható mentőgépkocsik értékesítéséből pénzügyileg 3,8 millió forint összegű 
többletbevétel keletkezett az OMSZ-nál, amelyet a mentőállomásokon történt beruházásokra 
használhatott fel.  

A működési bevételek eredeti előirányzata 526,0 millió forintban került meghatározásra, 
amely év közben irányító szervi engedély alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-
módosítás eredményeként 772,7 millió forintra módosult. 

Az intézménynél tényleges realizálódott működési bevétel döntő hányadát (87,0%-át) a 
nyújtott szolgáltatások bevétele teszi ki. Az OMSZ esetében ez elsősorban a rendezvények 
helyszíni egészségügyi biztosításával, térítés ellenében végzett betegszállítással, valamint az 
úgynevezett „Alarm utakkal” kapcsolatos bevételeket jelentették.  

A szolgáltatások ellenértékeként 38,1 millió forinttal több bevétel realizálódott, mint a 2015. 
évben. Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a mentésről szóló 5/2006. (II. 
7.) Eüm rendelet módosítása miatt az OMSZ ellátási kötelezettségének bővülésével 
magyarázható.  
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A működési bevételeken belül meghatározó tételt képvisel az „Alarm utakból” származó 
bevétel. Az „Alarm utak” során a hazai biztosítókkal kötött szerződések, vagy egyedi 
megrendelések alapján az OMSZ gondoskodott a külföldön megbetegedett vagy sérülést 
szenvedett személyek hazaszállításáról, illetve a szervszállításokról. E tevékenységével 
kapcsolatban a 2016. évben összesen 77,8 millió forint bevétel realizálódott az intézménynél, 
amely 14,4%-kal maradt el az előző évi bevétel összegétől (90,9 millió forint). 

Az eredeti előirányzathoz képest keletkezett többletbevételt karbantartásra, kisjavítási 
szolgáltatásokra, felszámított áfa megfizetésére, készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj, illetve 
túlszolgálat, valamint annak járulékának megfizetésére használta fel az OMSZ. 

Működési célú pénzeszközátvétel soron 70,4 millió forint került elszámolásra, amelyből 
70,0 millió forintot vezetéstechnikai tréningek szervezésére biztosított a Generali Providencia 
Alapítvány az OMSZ részére. 0,3 millió forintot a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara 
az OMSZ mentési tevékenységére, 0,1 millió forintot a Lafarge Cement Magyarország Kft. 
nyújtott Szentlőrinc Város mentőállomása javára eszközvásárlásra. 

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételként összesen 25,9 millió forint érkezett az OMSZ-
hoz a 2016. évben, amelyből 25,8 millió forint a dolgozók részére biztosított lakáskölcsön 
befizetett törlesztő részleteit, 0,1 millió forint az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
nagyteljesítményű szkenner beszerzésre biztosított támogatását tartalmazza. 

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozta meg. Az OMSZ 
behajthatatlan követeléseinek állománya az elmúlt időszakban csökkent - elsősorban - a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő leírások következtében. A követelésállomány radikális 
csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri 
sikertelen felszólítást követően jogi útra tereli számláinak kiegyenlítését.  
 
Költségvetési maradvány 
 
Az OMSZ 2015. évre jóváhagyott maradványa 1.473,4 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. Az intézményi maradvány az 
egészségbiztosítási alapból kapott támogatások bevételeiből adódott. A maradvány teljes 
egészben felhasználásra került a 2016. évben. 

Az OMSZ alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 42.707,4 millió forint, 
alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 39.197,0 millió forint, így az 
intézmény 2016. évi költségvetési maradványának összege 3.510,4 millió forint, amelyből 
3.210,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány magában foglalja a 
költségvetési törvény módosításával mentőgépkocsik cseréjéhez biztosított céltámogatás 
összegét is, amelynek felhasználása a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a 2017. évre 
tolódott át. Az egészségbiztosítási alapból kapott támogatások bevételeiből 1.090,5 millió 
forint maradvány adódott, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeihez 
kapcsolódik. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 300,0 millió forint, amely az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján formaruha cseréjére biztosított támogatás 
összegét tartalmazza. 

 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az OMSZ eszközeinek, forrásainak főösszege 8,9%-kal nőtt az előző évhez képest, a záró 
állomány 23.372,1 millió forint volt.  
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Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 0,8%-kal csökkent, míg a forgó 
eszközök értéke 11,5%-kal nőtt az előző évhez képest.  

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 157,6 
millió forinttal esett vissza az előző évhez képest. Ez leginkább a vagyoni értékű jogok 
csökkenésének az eredménye, amelynek könyv szerinti értéke 261,9 millió forinttal esett 
vissza a 2015. évi értékhez képest. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2016. 
évi záró értéke a mentőállomások előző évben történt felújítása miatt 122,6 millió forinttal 
maradt el a nyitó értéktől.  

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek könyv szerinti értéke azonban 447,0 millió 
forinttal nőtt a nyitó értékhez képest döntően az év során beszerzésre került mentőorvosi 
gépkocsik miatt. A beruházások és felújítások állománya több mint 210,3 millió forinttal 
csökkent a nyitó értékhez képest, a mentőállomások építését és meglévő állomások 
korszerűsítését célzó TIOP pályázat keretében elvégzett fejlesztések befejezésének 
következtében.  

A forgóeszközök értéke több mint 76,3 millió forint értékben emelkedett, amelynek 
hátterében a vásárolt készletek záró értékének növekedése áll.  

A pénzeszközök értéke 2.897,9 millió forinttal magasabb, mint a 2015. év végén, egyrészt a 
költségvetési törvény módosításával a mentőgépkocsik cseréjére biztosított 2.000,0 millió 
forint, másrészt a munkaruhák beszerzésére átadott 300,0 millió forint összegű támogatásnak 
köszönhetően. 

Az intézet követelés állománya 53,0 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A 2016. 
december 31-én fennálló követelésállomány 158,2 millió forint, amelyből a működési 
bevételekhez kapcsolódó követelések összege 8,3 millió forint. A követelés a rendezvények 
egészségügyi biztosításával, diszpécserszolgálat biztosításával (orvosi ügyeletek irányítása), 
térítés ellenében végzett betegszállítással, magánszemélyek és szervezetek részére történt 
adatszolgáltatásokkal, az intézet dolgozóival szembeni követeléssel (telefon költségek 
megtérítése, munkaruha tartozás) kapcsolatban adódott az OMSZ-nál.  

A forrás oldalon a saját tőke 28,3%-kal nőtt az előző évhez képest, míg a kötelezettségek 
összege több mint 130,2 millió forinttal maradt el a 2015. évi értéktől. Így a kötelezettségek 
záró állománya 2.136,0 millió forint lett a 2016. év végére, amelyből 632,0 millió forint a 
költségvetési évben, 1.445,0 millió forint a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 59,0 millió forint került 
kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások záró állománya 10.607,7 millió forint, amelynek 
nagy részét uniós pályázatok bevételének elhatárolt része adja.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 39.166,7 millió forintról 41.752,4 millió 
forintra változott az év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 3.593,7 millió 
forint, csökkenése 1.008,0 millió forint értékben valósult meg.  

Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke az immateriális javak 
esetében 1,3 millió forint, a beruházások, felújítások esetében 87,6 millió forint, a nem 
aktivált beruházások és felújítások értéke 1,7 millió forint. A beruházásokból, felújításokból 
aktivált érték az ingatlanok esetében 140,6 millió forint, gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek esetében 2.592,8 millió forint.  

Értékesítésére gépek, berendezések és mentőjárművek esetében 158,2 millió forint összegben, 
azok selejtezésére 119,0 millió forint, immateriális javak esetében 7,7 millió forint értékben 
került sor.  
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A 2016. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 20.325,5 millió forint, míg a záró 
állománya 23.275,1 millió forint volt.  

A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 13.233,4 millió forint. A 
befektetett eszközök nettó értéke 18.477,3 millió forint lett az év végére. 

 
Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, 
közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének 
értékelése 
 
A Légimentő Kft.-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-t 
az OMSZ alapította a 2005. évben. A Légimentő Kft. tulajdonjoga a 2007. évben került át az 
MNV Zrt.-hez, és egy 2008. április 30-án, az OMSZ és az MNV Zrt. között kötött 
megállapodás értelmében az MNV Zrt. a társaság 100%-os részesedését vagyonkezelésébe 
adta az OMSZ részére. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése értelmében 
gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet 
vagyonkezelés tárgya, ezért a vagyonkezelési szerződést 2012. december 31-ével meg kellett 
szüntetni. Ezzel egyidejűleg sor került a társasági részesedéshez kapcsolódó jogok további 
gyakorlását lehetővé tevő megbízási szerződés megkötésére az MNV Zrt.-vel.  

A fentiek alapján a Légimentő Kft. tulajdonosi jogait és kötelezettségeit a 2016. évben is az 
OMSZ gyakorolta, azonban a Légimentő Kft. Magyar Államot megillető részesedése az MNV 
Zrt. könyveiben kerül kimutatásra.   
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
A 2016. évben az alábbi Európai Uniós forrásból megvalósuló programok zárása és 
finanszírozása történt meg: 
 
1. TIOP-2.2.1/11/1-2012-0001- „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés” 

A projekt alapvető célja a prehospitális sürgősségi ellátás terén tapasztalható földrajzi 
egyenlőtlenségek csökkentése, országosan legalább a lakosság 90,0%-át érintő területen a 15 
percen belüli elérés lehetőségének biztosítása, a földi mentés infrastruktúrájának fejlesztése 
volt.  

A konstrukció keretében a mentőállomás-hálózat logisztikai átszervezése, új földi 
mentőállomások létesítése, a létező mentőállomások felújítása, korszerűsítése és 
eszközparkjának fejlesztése, valamint a bevethető egységek számának növelése valósult meg. 
A pályázat futamideje 3 év volt, amely a 2012. szeptember 1. és 2015. december 20. közötti 
időszakot érintette. A pályázat teljes összege 10.940,0 millió forint volt, amely teljes egészben 
uniós forrásból valósult meg. A pályázat zárása 2015. év decemberében megtörtént, 
végelszámolása a 2017. évre áthúzódik. A benyújtott elszámolás összege 10.929,1 millió 
forint, amelyből december 31-ig 10.929,0 millió forint került elfogadásra. 
 
2. TIOP -2.3.4-09/2-2009-0002 „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” 

A projekt alapvető célja az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése és a 
Mentésirányítási rendszer fejlesztése volt. 
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A program 2010. szeptember 1-jén kezdődött, és 2014. november 30-án fejeződött be. A 
projekt támogatási főösszege 3.380,6 millió forint, amelyből eddig 3.355,5 millió forint került 
pénzügyileg rendezésre. A záró elszámolás elfogadása a 2017. évre áthúzódik. 
 
3. KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009-0002 „Közép-Magyarországi régió egészségügyi 

informatikájának fejlesztése” 

Tükörprojektje volt a TIOP- 2.3.4-09/2-2009-0002 projektnek.  

A program 2010. szeptember 1-jén indult és 2014. november 30-ig tartott. A projekt teljes 
támogatási kerete 587,5 millió forint, amelyből 2016. december 31-ig 579,9 millió forint 
került pénzügyileg rendezésre. A záró elszámolás elfogadása a 2017. évre áthúzódik. 

 
4. TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0030 „Infrastruktúra fejlesztések megvalósítása” 

A projekt célja az országos mentési tevékenységet ellátó mentőállomások infrastrukturális 
feltételeinek javítása, az ellátások szakmai színvonalának növelése és a szakmai 
szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése, illetve a szolgáltatás 
területi igényekhez való igazítása volt. A projekt hosszú távú, közvetett célja a jó minőségű és 
hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javításával a munkavégző képesség 
gyorsabb helyreállítása, s ezáltal a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása volt. 

Az országos mentési tevékenységet ellátó mentőállomások fejlesztése esetében további cél 
volt, hogy a mentés képezzen országosan koherens rendszert, logisztikája, infrastruktúrája, 
növelje az ország lakosságának életesélyét. A gyorsabb helyszínre érkezés érdekében a 
készenléti állapot szükséges körülményeinek javítását, riasztástól számított legrövidebb időn 
belüli indulás infrastrukturális hátterének biztosítását kellett megvalósítani. 

A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy 11 önkormányzati tulajdonú mentőállomás 
homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzat-szigetelése, padló- és falburkolatok cseréje, 
szaniterek cseréje, tisztasági festése megvalósulhasson. A pályázat eredményeképpen a 
mentődolgozók munkakörülményei javultak, a szükséges karbantartási előkészületi feladatok 
(fertőtlenítés, raktározás stb.) felgyorsultak. 

A pályázat futamideje 1 év volt, a támogatási szerződés megkötése a 2016. évben megtörtént, 
a felújítások megvalósultak. A támogatás nyújtása utófinanszírozás keretében történt meg. A 
pályázat teljes összege 183,4 millió forint volt, amely teljes egészben uniós forrásból valósult 
meg. A pályázat zárása 2016. évben megtörtént, végelszámolása a 2017. évre áthúzódik. A 
benyújtott elszámolás összege 177,0 millió forint, amelyből december 31-ig 175,5 millió 
forint került elfogadásra. 
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16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek cím 
 
A cím 2016. december 31-én az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta: 
 
Az intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 
Törzskönyvi azonosítója: 329530 
Az intézmény honlapjának címe: www.antsz.hu 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) 
Törzskönyvi azonosítója: 630061 
Az intézmény honlapjának címe: www.oefi.hu  
 
Az intézmény neve: Országos Epidemiológiai Központ (OEK) 
Törzskönyvi azonosítója: 630050 
Az intézmény honlapjának címe: www.oek.hu  
 
Az intézmény neve: Országos Közegészségügyi Központ (OKK) 
Törzskönyvi azonosítója: 598789 
Az intézmény honlapjának címe: oki.antsz.hu  
 
Az intézmény neve: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) 
Törzskönyvi azonosítója: 329343 
Az intézmény honlapjának címe: www.eki.hu 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az OTH az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Ehi törvény), az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön 
jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy 
(környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, gyermek,- 
ifjúság-, és sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés 
(egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi igazgatási 
tevékenységek irányítását, koordinálását és szakmai felügyeletét, illetve az egészségügyi 
ellátás felügyeletét, emellett az egészségügyi hatósági tevékenysége területén a hozzá telepített 
feladatokat látta el a 2016. évben.  

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
18. § (5) bekezdése értelmében 2014. december 15-től az OTH gyakorolja – a munkavédelmi 
hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével – a 
megszűntetésre került Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkaegészségügyi (munkahigiénés és 
foglalkozás-egészségügyi) feladatait és hatásköreit, valamint gyakorolja és teljesíti a 
munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) 
szervezetrendszere a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében az OTH és annak 
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irányítása alatt álló országos intézetekből áll, utóbbiak önálló költségvetési szervként 
működtek, illetve jellemzően szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, 
továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat láttak el a 2016. 
évben.  

A korábbi szakmai irányítói funkció, illetve a középirányítói szervként gyakorolt irányítási 
jogkörök végrehajtása mellett az OTH ellátta az országos intézetek vonatkozásában – 
gazdálkodási szerv hiányában – a gazdasági szervezet feladatait is. Egyes, korábban az 
országos intézetek által ellátott feladatok is az OTH-hoz kerültek, így az intézet 
praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást, 
továbbá működteti a Ritka Betegségek Központját, valamint vezeti a Veleszületett 
Rendellenességek Országos Nyilvántartását. 

A 2015. évi intézményi átszervezésnek, illetve az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 
16. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi 
intézetek címbe sorolásának köszönhetően a cím a 2016. év végére az OTH-n kívül négy 
intézményt foglalt magába: 

− Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI) az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet alapjain, annak névváltozásával, az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet, valamint az Országos Alapellátási Intézet egy részének 
beolvadásával és ily módon kibővült hatáskörrel kezdte meg a működését 2015. április 
3-ai hatállyal. Feladata az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és 
egészség megőrzési) tevékenység végzése, illetve részvétel a lakosságot érintő, és a 
megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában, a feladatát 
szabályozó jogszabályok alapján. Az ÁNTSZ az alapellátás területén gyógyító-
megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató tevékenységet 
lát el. A gyermekegészségügy, a gyermekek jogai és a gyermekek testi-lelki jólléte 
területén szakértői, szakmai tanácsadási szolgáltatást nyújt, mind az egészségügyi 
központi igazgatását és szabályozását ellátó intézmények, mind az e területen 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek számára. Egyéb humán-egészségügyi 
ellátás keretében egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és 
egészségmegőrzési) tevékenységet végez, illetve részt vesz a lakosságot érintő és a 
megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a 
lakosság egészségi állapota tekintetében egészségmonitorozási, nem fertőző 
epidemiológiai tevékenység végzésében. Működteti a Dohányzás Fókuszpontot és az 
Országos Addiktológiai Centrumot, valamint 2016. január 1-jétől a Nemzeti Drog 
Fókuszpontot. 

− Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) a fertőző betegségek 
epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint az 
immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenőrzésével foglalkozó országos 
intézet. Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 (veszélyes és 
különleges biológiai hatóanyagok) laboratóriumokat működtet, bioterrorizmusra 
alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai 
vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart 
fenn. Működteti a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot. 

− Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet névváltozásával, az Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet, valamint az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet összeolvadásával kezdte meg a működését. Az 
OKK környezet és település-egészségügy, a kémiai-biztonság, a sugáregészségügy, 
sugárvédelem, sugárbiztonság és sugárbiológia szakterületeken szakmai módszertani, 
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szakvéleményezési, nyilvántartási, koordinálási, tudományos kutatási, képzési, 
továbbképzési, tájékoztatási, valamint hazai és nemzetközi szakértői feladatokat lát el. 
Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi előírásai szerint egyes eljárásokban 
ellátja a tagállami feladatokat, szakmai kapcsolatot tart az Európai Unió megfelelő 
szakterületeinek illetékes szerveivel. 

− Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) az Állami 
Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM 
rendelet alapján a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként a 
készletek beszerzését, szakszerű tárolását és karbantartását, minőségmegóvó cseréjét, 
a tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését, nyilvántartását és a 
gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését, készletszintet meghaladó, 
illetve a normából kikerülő részének értékesítését, értékesíthetetlen eszközeinek, lejárt 
szavatossági idejű egészségügyi fogyóanyagainak selejtezését, valamint egészségügyi 
segélyszállítmányok összeállítását végezte a 2016. évben. Ellátta a jogutód nélkül 
megszűnt egészségügyi intézmények (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, 
Országos Gyógyintézeti Központ, Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai 
Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet, Országos Pszichiátriai és Neurológiai 
Intézet) vagyoni jogainak és kötelezettségeinek jogutódlásából eredő feladatait, 
valamint adatfeldolgozói feladatokat is teljesített. 

A szakmai tevékenységeket érintően az alábbi többletfeladatok és feladatváltozások 
jelentkeztek a cím intézményeinél a 2016. év vonatkozásában: 

− A Nemzeti Drog Fókuszpont működtetésével kapcsolatos feladatokat 2016. január 1-
jétől az OEK helyett a NEFI látja el. A Drog Fókuszpont teljes költségvetését az 
European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction (a továbbiakban: 
EMCDDA) szerződésben állapítja meg. Eszerint a Drog Fókuszpont finanszírozása 
két forrásból valósul meg, 50,0%-a költségvetési támogatásból kerül biztosításra, a 
fennmaradó 50,0%-ot az EMCDDA utófinanszírozással bocsátja az intézet 
rendelkezésre. A feladatok átadásáról, valamint a szakmai feladatokhoz kapcsolódó 4 
fő létszám és költségvetési források intézetek közötti átcsoportosításáról a Felek külön 
megállapodás keretében rendelkeztek. 

− Az országos tisztifőorvos által a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási 
szervek feletti szakmai irányítási jog gyakorlása, illetve a területi népegészségügyi 
szervek ME által koordinált közigazgatási kormányhivatali ellenőrzésében történő 
részvétel többletfeladatként jelentkezett az OTH-nál a 2016. évben. Az ellenőrzések a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően valamennyi megyét érintették, 
négy megye esetében átfogó, a többi esetében célellenőrzések keretében.  

− A Dél-Amerikában a 2015. év második felében indult Zika-vírus járvány a 2016. évre 
áthúzódva jelentős többletfeladatot jelentett az OTH-nak. A járvány kapcsán a WHO 
2016. február 1-jén Nemzetközi Egészségügyi Vészhelyzetet hirdetett. A nemzetközi 
ajánlásokkal összhangban szükségessé vált a Zika-vírus fertőzés bejelentésének 
elrendelése, egy eljárásrend kialakítása, és az OEK-ben a laboratóriumi háttér 
biztosítása. Számos média megkeresés, hazai egyeztetés volt a témában, emellett a 
nemzetközi szervezetek, illetve az Európai Bizottság rendszeresen szervezett 
audiokonferenciát, amelyeken az OTH képviselői vettek részt. Az OEK 
laboratóriumában elvégzett Zika-vírus vizsgálatokról hetente készült összefoglaló.  

− A Magyarországot is érintő menekülthullám kapcsán szükségessé vált járványügyi 
feladatellátás többletfeladatként jelentkezett az OTH-nál. A többletfeladatot a 
járványügyi kockázat értékelése, annak kezelése, a helyzet folyamatosan nyomon 
követése, a járványügyi kockázat csökkentésére, illetve a migránsokkal kapcsolatos 
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eljárások során figyelembe veendő járványügyi szempontokra, a befogadó állomások 
számára, az ajánlott szűrővizsgálatokra, illetve alkalmazandó védőoltásokra vonatkozó 
javaslattételek jelentették. A migránsokkal kapcsolatos járványügyi helyzet nyomon 
követése érdekében az OTH havi tájékoztatást kért a megyei kormányhivatalok 
népegészségügyi főosztályaitól az illetékességi területükön elrendelt és elvégzett 
szűrővizsgálatokról, valamint a migránsok körében esetlegesen előforduló rendkívüli 
járványügyi eseményekről. A területi jelentések alapján az OTH minden hónapban 
jelentést készített az Egészségügyért Felelős Államtitkárság felé. A menekültstátuszért 
folyamodók körében elvégzett közegészségügyi-járványügyi szűrővizsgálatok a 2016. 
évben 7.898 főt érintettek. 

− Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának kezdeményezésére a 2015. 
évhez hasonlóan a 2016. évben is működtette az OTH az alkohol- és/vagy 
drogfogyasztás miatt intoxikált betegek ellátásával kapcsolatos országos monitoring 
rendszert, amelyet az intézet Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési 
Főosztálya kezelt. Az adatgyűjtést az OTH az Országos Addiktológiai Centrummal és 
a Nemzeti Drog Fókuszponttal együttműködve végezte.  

A Kormány 2015. év decemberében fogadta el a központi hivatalok és a költségvetési szerv 
formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 
1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatot. Az ebben elrendelt felülvizsgálat eredményeinek 
összegzését követően a Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) számú határozatában - az 
állampolgárokhoz közeli és egyben költséghatékonyan működő, szolgáltató állam 
megteremtése érdekében - rendelkezett a központi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi költségvetési 
szervekről és minisztériumi háttérintézményekről.  

A Korm. határozat 1. melléklete 1. pontjának h) alpontja, valamint a 378/2016. (XII. 2.) Korm. 
rendelet 17. §-a alapján az EKI 2016. december 31. napjával az ÁEEK-be való beolvadás útján 
megszűnt, feladatai az ÁEEK szervezetén belül valósulnak meg a továbbiakban. 

Az OTH és intézetei vállalkozási tevékenységet nem folytattak, gazdasági társaságban 
tulajdonosi részesedéssel nem rendelkeztek a 2016. évben. 

Pénzforgalmukat kizárólag a Kincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlán 
bonyolították, a dolgozóik részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtottak. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

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 24 423,9 15 537,1 15 537,1 29 535,3 18 302,7 74,9 62,0 
 ebből: személyi juttatás 4 959,9 4 023,6 4 023,6 7 125,2 4 840,9 97,6 67,9 
Bevétel 9 781,5 2 949,6 2 949,6 13 379,9 12 102,9 123,7 90,5 
Támogatás 13 425,0 12 587,5 12 587,5 12 652,3 12 652,3 94,2 100,0 
Költségvetési maradvány 5 245,2 0,0 0,0 3 503,1 3 503,1 66,8 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

1 257 989 989 - 1 164 92,6 - 

 

              millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  15 537,1 2 949,6 12 587,5 4 023,6 

Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 101,7 0,0 101,7 66,2 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 

55,2 0,0 55,2 43,5 

Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) 
PM rendelet alapján  

14,3 0,0 14,3 11,2 

1223/2016.(V. 2.)  Korm. határozat - Honvédelmi 
feladatok támogatása  

16,0 0,0 16,0 0,0 

1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat - Szúnyog-
surveillance rendszer működtetésének 
finanszírozása  

16,2 0,0 16,2 11,5 

Irányító szervi hatáskörben 168,3 205,2 -36,9 -34,0 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 25,0 0,0 25,0 5,0 

Intézmények közötti átcsoportosítás -61,9 0,0 -61,9 -48,8 

Többletbevétel engedélyezése 205,2 205,2 0,0 60,9 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -51,1 

Intézményi hatáskörben 13 728,2 13 728,2 0,0 3 069,4 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 503,1 3 503,1 0,0 170,4 

Többletbevétel 10 225,1 10 225,1 0,0 2 911,4 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -12,4 

        Előirányzat-módosítás összesen 13 998,2 13 933,4 64,8 3 101,6 

2016. évi módosított előirányzat 29 535,3 16 883,0 12 652,3 7 125,2 
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Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Az intézmények 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 15.537,1 millió forintban lett 
meghatározva, amely a tárgyévben 29.535,3 millió forintra módosult. A 13.998,2 millió forint 
összegű előirányzat-növelésből 101,7 millió forint kormányzati hatáskörben, 168,3 millió 
forint irányító szervi hatáskörben, valamint 13.728,2 millió forint intézményi hatáskörben 
történt növelésből adódott. A módosított előirányzat terhére a 2016. évben 18.302,7 millió 
forint kiadás teljesült, amely 62,0%-os teljesítési aránynak felel meg.  

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 55,2 millió forintot a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjával kapcsolatos 
kiadások fedezetére, 14,3 millió forintot a 8/2005. (II. 9.) PM rendelet alapján a prémiumévek 
programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatására biztosítottak.  

A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján az EKI részére 
az Állami Egészségügyi Tartalék korszerűsítésére, a civil-katonai egészségügyi 
együttműködés támogatására, a komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtására, 
illetve az EMMI Védelmi Napok programsorozatra összesen 16,0 millió forint támogatás 
került átadásra. 

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1546/2016. (X. 13.) számú határozata alapján az ÁNTSZ által 
működtetett szúnyog-surveillance rendszer további működtetéséhez szükséges kiadások 
fedezetére az OTH részére 7,3 millió forint, az OEK részére pedig 8,9 millió forint 
többlettámogatás átcsoportosításáról is gondoskodott. 

Irányító szervi hatáskörben 168,3 millió forint összegű előirányzat-növelés történt a 2016. 
évben, amelyből a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére 25,0 millió forint a Korai 
Jelzőrendszer informatikai kialakításához, illetve az EMCDDA által kidolgozott 
kulcsindikátorok mentén történő adatgyűjtés további fenntartásához szükséges költségek 
fedezetére került biztosításra a NEFI részére.  

205,2 millió forint a 2016. év során befolyt működési és közhatalmi többletbevételek 
előirányzatosításából adódott, amely bevételeket döntően a működéshez feltétlen szükséges 
kiadások fedezetére fordítottak a cím intézményei. 

Egyes feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben összesen 61,9 millió 
forint támogatás került átcsoportosításra a cím intézményei költségvetése terhére, amelyből 
60,0 millió forint az OTH-tól, 10,0 millió forint pedig a NEFI-től került átrendezésre az 
EMMI Igazgatása javára az egészségügyi ágazat egyes feladatainak koncentrált ellátása 
érdekében. 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 68/A. §-a alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer 
léthozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat értelmében 2015. január 1-vel 
létrehozott kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének (a továbbiakban: 
KÉR) működtetésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 
továbbiakban: KEK KH) került kijelölésre. A rendeletben foglaltak szerint a KÉR-be bevont 
szervek közé tartozik az OTH is. A feladatok ellátásával kapcsolatosan az intézet 
költségvetése 2,6 millió forinttal került módosításra. 

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet feladatait 2015. március 1-jétől a 
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján, névmódosulással az OGYÉI látja el. A 2015. évi 
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intézmény-átalakításhoz kapcsolódó 4 fő létszámleépítés költségvetési előirányzatba épülő, 
tartós elvonása az OTH és intézményei kiemelt előirányzat terhére történt, amelyet az OTH és 
az OGYÉI 2016. január 6-án megállapodásban rendezett úgy, hogy a 4 fő létszám, és az arra 
eső előirányzat az OTH részére tartósan, előirányzatba épülő jelleggel kerüljön át. Erre 
tekintettel az OTH költségvetése 10,7 millió forinttal került megemelésre. 

A Nemzeti Drog Fókuszpont működtetésével kapcsolatos feladatok 2016. január 1-jétől való 
átadása érdekében 24,6 millió forint került átcsoportosításra az OEK-től a NEFI-hez. 

Mindezen felül az OEK és az OKK működéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházások, 
energetikai korszerűsítések, illetve akkreditációs kiadások fedezetének biztosítása érdekében 
117,0 millió forint, a Svájci-Magyar együttműködési program keretében indult 
népegészségügyi fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 2017. február 28-ig történő 
meghosszabbításával kapcsolatban szükséges likvid tőke NEFI részére történő átadása 
érdekében pedig 200,0 millió forint került átcsoportosításra az OTH költségvetése terhére. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 13.728,2 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány felhasználása (3.503,1 millió forint), továbbá OEP-től, és 
az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, az intézmények pályázati többlet 
forrásával, valamint a tárca fejezeti kezelésű előirányzatából átvett maradvánnyal kapcsolatos 
többletbevétel (10.225,1 millió forint) előirányzatosítása miatti módosítás.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évre meghatározott 4.023,6 millió forint összegű eredeti 
előirányzata az évközi módosítások eredményeképpen az év végére 7.125,2 millió forintra 
emelkedett. A 3.101,6 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri 
módosításokból adódott: 

− az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján a bérkompenzáció 2016. évi fedezetére biztosított (43,5 millió forint) 
támogatás; 

− a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek fedezetére biztosított támogatás (11,2 millió forint); 

− az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján a szúnyog-surveillance rendszer 
működtetése érdekében nyújtott támogatás (11,5 millió forint); 

− a 2016. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű előirányzatosítása 
(60,9 millió forint);  

− a tárca 20/14 Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti 
kezelésű előirányzata terhére a Korai Jelzőrendszer informatikai kialakításához 
biztosított többlettámogatás (5,0 millió forint); 

− az irányító szervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti előirányzat- 
átcsoportosítás egyenlegeként 48,8 millió forint összegű előirányzat-módosítás; 

− az egyéb működési célú kiadások növelése érdekében a személyi juttatások 
előirányzat terhére felügyeleti hatáskörben végrehajtott 51,1 millió forint összegű 
előirányzat-átcsoportosítás; 

− intézményi hatáskörben történt 3.069,4 millió forint összegű előirányzat-módosítás, 
amelyből 2.911,4 millió forint a cím intézményeihez befolyt többletbevételek, 170,4 
millió forint a 2015. évi költségvetési maradvány miatti növekedés. Az egyéb 
működési célú kiadások, valamint a beruházási kiadások sorra történő előirányzat-
átrendezés 12,4 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát. 
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A módosított előirányzat terhére 4.840,9 millió forint kiadás teljesült, amely 67,9%-os 
teljesítési aránynak felel meg. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.661,2 millió 
forintot, a külső személyi juttatások 179,7 millió forintot tettek ki.  

A személyi juttatások 75,3%-át a törvény szerinti illetmények kiadásai teszik ki, amelyre 
3.645,4 millió forintot fordítottak a cím intézményei. A béren kívüli juttatások, amely az 
utazási bérlet, az étkezési utalvány, valamint az iskolakezdési támogatás dolgozók részére 
történő kifizetéseit tartalmazza, 157,4 millió forintot jelentett az intézményeknek a 2016. 
évben. A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre összesen 234,7 millió forintot teljesítettek 
az intézmények. 

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások a vizsgált időszakban 21,6 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett 
kiadást, amelyet a projektek kidolgozásához kapcsolódó többletfeladatok miatti kifizetések 
indokoltak. A 2016. évben 122,2 millió forintot fizettek ki az intézmények ezen a jogcímen. 
Egyéb külső személyi juttatások soron 57,5 millió forint kiadás került elszámolásra a 2016. 
évben. 

Az OTH és intézményeinek 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 
989 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1.164 főre 
változott a tervadatokhoz képest.  

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.257 fő) viszonyított 93 fős tárgyévi 
létszámcsökkenést az EKI-nél történt létszámleépítés, a nyugdíjba vonuló, valamint a kilépő 
dolgozók miatti csökkentések magyarázzák.  

Az EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony 
keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén a cím intézményeinél 83 fő volt. 

A 2016. évben 3 fő a prémiumévek program keretében került foglalkoztatásra a cím 
intézményeinél. 

 
A dologi és egyéb működési kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai 
előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 10.013,6 millió forintban került 
meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (7.168,8 millió forint), a HPV oltóanyag 
beszerzés (1.000,0 millió forint), egyéb népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió 
forint), valamint az Állami Egészségügyi Tartalék normái feltöltésének (300,0 millió forint) 
fedezete is beépítésre került. Az OTH intézményei dologi kiadások sorára tervezett eredeti 
előirányzata év közben 6.463,4 millió forinttal módosult az alábbiak szerint: 

− az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat értelmében a 2016. évi honvédelmi feladatok 
végrehajtására az EKI részére nyújtott 16,0 millió forint összegű támogatás; 

− az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az OTH és az OEK részére nyújtott 
1,5 millió forint összegű céltámogatás, amelyet a szúnyog-surveillance rendszer 
működtetésére biztosított a kormányzat; 

− a 2016. év folyamán az OKK részére befolyt többletbevételek irányító szervi 
előirányzatosítása (69,8 millió forint); 

− a felügyeleti hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átrendezés a 
dologi kiadások előirányzata terhére (531,8 millió forint); 

− a Korai Jelzőrendszer informatikai kialakítására, illetve az EMCDDA által kidolgozott 
kulcsindikátorok mentén történő adatgyűjtés további fenntartására a NEFI részére a 
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tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére biztosított többlettámogatás (18,7 millió 
forint); 

− az intézményeknél futó projektek finanszírozásával, valamint a minisztérium fejezeti 
kezelésű előirányzatától, az OEP-től, továbbá államháztartáson kívülről átvett 
pénzeszközökkel kapcsolatban keletkezett egyéb többletbevételek (4.188,5 millió 
forint) előirányzatosítása; 

− az intézmények saját hatáskörében végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele 
miatti előirányzat-módosítások (2.924,0 millió forint); 

− az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére egyéb működési célú kiadások, 
továbbá beruházási kiadások előirányzatra történő saját hatáskörű átcsoportosításai 
(223,3 millió forint). 

Ténylegesen a 2016. évben 10.567,1 millió forintot költöttek a cím alá tartozó intézmények 
dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (16.477,0 millió forint) 35,9%-kal 
maradt el.  

Az intézmények a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából 
folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását.  

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselt a készletbeszerzésre fordított összeg, amely 
az összes dologi kiadás 70,1%-a. A 2016. évben e jogcímen összesen 7.411,0 millió forintot 
költöttek a cím intézményei, amely 25,0%-kal, 2.470,8 millió forinttal maradt el a 9.881,8 
millió forint összegű módosított előirányzathoz képest. A készletbeszerzésen belül 117,4 
millió forintot üzemeltetési (irodaszer, nyomtatvány, intézetek által használt gépkocsik 
üzemanyaga), 7.293,6 millió forintot szakmai anyagok (diagnosztikumok, vegyszerek, 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, könyvek, folyóiratok, készlettartalék 
minőségmegóvó cseréjének díja) beszerzésére fordítottak az intézmények. A szakmai 
anyagokon belül gyógyszerbeszerzésre költöttek a legtöbbet, amely magában foglalja az 
oltóanyag beszerzés költségét is. Az ÁNTSZ védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségei, 
köztük a védőoltások tervezésének és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a 
fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az 
ÁNTSZ-nek kell beszereznie és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítania: 

− az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,  
− a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot, 

valamint 
− a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.  

A szakmai anyag beszerzésre költött kiadások 95,0%-át az OTH beszerzései tették ki, amelyre 
összesen 6.925,7 millió forintot fordított a 2016. évben, és amely döntően az oltóanyagok 
beszerzését foglalja magába. Az intézmény 2016. évi beszerzésének értéke jelentősen, 1.204,7 
millió forinttal maradt el a 2015. évben szakmai anyagokra teljesített összegtől, amelyet a 
2014. évre tervezett oltóanyag-beszerzések következő évre történő átütemezése miatt a 2015. 
évben megvalósult beszerzések kifizetései indokoltak. 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évi módosítása 
értelmében az Állami Egészségügyi Tartalék eszközökkel kapcsolatos kiadásokat az egyéb 
készletek között kell elszámolni a beruházási kiadások helyett. Így az oltóanyag beszerzések 
költségén túl a tartalékok kezelésével kapcsolatos kiadások jelentették a legjelentősebb tételt a 
szakmai anyagok soron elszámolt kiadások között. Gyógyszerek, kötszerek, fertőtlenítőszerek 
és diagnosztikai tesztek minőségmegóvó cseréjére 131,8 millió forint értékben került sor a 
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2016. évben, amely 55,0 millió forinttal maradt el az előző évi beszerzések EKI által teljesített 
kiadásaitól (186,8 millió forint). 

A kiküldetésekre, reklám- és propaganda kiadásokra összesen 78,8 millió forintot fordítottak 
az intézmények a 2016. évben, amely 48,1 millió forinttal haladta meg az év elején e 
jogcímen tervezett kiadásokat. Reklám- és propaganda kiadásokra 25,2 millió forintot, 
kiküldetésekre 53,6 millió forintot fizettek ki az intézetek.  

A dologi kiadások 16,3%-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki a 2016. évben. 
Elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, szakmai tevékenységet segítő, valamint egyéb 
szolgáltatásokra (telephelyek őrzése, vagyonbiztosítás) költöttek a cím intézményei a 2016. 
évben. Közüzemi díjak kiegyenlítésére 209,7 millió forintot, szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatásokra 415,1 millió forintot, egyéb szolgáltatásokra 878,0 millió forintot fordítottak. 
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron elszámolt kiadások 220,9 millió forinttal 
emelkedtek a tervezett kiadásokhoz képest, amely döntően az intézményeknél futó 
projektekhez kapcsolódó feladatok ellátásából adódott. Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatásokra 161,7 millió forintot teljesítettek, amelyből az OTH 73,0 millió forintot, az 
OEK 44,4 millió forintot, az EKI 19,1 millió forintot fizetett ki. A karbantartási 
szolgáltatásokon belül hűtőkamrák, liftek, emelőgépek, ingatlanok, kazánok, riasztók, 
gépjárművek kisjavítása, valamint az EKI-nél az Állami Egészségügyi Tartalék készleten lévő 
eszközök karbantartása valósult meg. Az OEK esetében a magas kifizetés egyrészt az 
akkreditáció vonzata, amely előírja az adott gépek, műszerek folyamatos karbantartását és 
karbantartási szerződések megkötését, validálások elvégzését, másrészt az intézet 
mikrobiológiai laborjainak gép és műszerparkja kezd elöregedni, így egyre több javítást 
szükséges azokon elvégezni.  

A kommunikációs szolgáltatásokra 346,5 millió forintot költöttek az intézmények a 2016. 
évben, amely 299,2 millió forinttal haladja meg az év eleji tervezett kiadást. 

Különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra összesen 1.009,7 millió forintot költöttek 
az intézmények, amelyből 939,8 millió forint a működési célú előzetesen felszámított és 
fizetendő áfa kiadások, 0,2 millió forint egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta, deviza 
eszközök realizált árfolyamvesztesége), 69,7 millió forint az egyéb dologi kiadások soron 
került elszámolásra, amely döntően az EKI működési perköltségeire fordított kifizetéseket 
tartalmazza. 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 285,8 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi irányító szervi, illetve intézményi hatáskörű módosítások 
következtében 1.214,0 millió forintra változott. Az 928,2 millió forint összegű előirányzat-
növelésből 594,0 millió forint irányító szervi hatáskörben, 334,2 millió forint intézményi 
hatáskörben történt növelésből adódott. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2016. 
évben 1.126,7 millió forint kiadás teljesült, amely 92,8%-os teljesítési aránynak felelt meg. 

Az egyéb működési célú kiadások sorról 123,7 millió forintot a helyettesítő háziorvosi praxis 
fenntartási költségeire a helyi önkormányzatok részére, 382,3 millió forintot többek között 
különféle nemzetközi pályázatok elszámolása, biocid vizsgálatok, villamosbiztonsági 
vizsgálat térítése, a korábbi években visszatérítendő támogatásként kapott keret tárca fejezeti 
kezelésű előirányzata javára történő visszafizetése, illetve kirendelt dolgozó személyi kiadása 
fedezetének kormányhivatalok részére történő átadása kapcsán fizetettek ki az intézmények a 
2016. évben.  

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az EKI 2016. december 31. napjával az ÁEEK-
be való beolvadás útján megszűnt. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a megszűnés 
fordulónapján meglévő pénzeszközöknek 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak 
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egyenlegével korrigált összegét a megszűnt szerv tekintetében a K506. Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre rovaton kell elszámolni. Ennek megfelelően az EKI 
bankszámlája záró egyenlegének ÁEEK részére történő átadása miatt 620,1 millió forint 
került kimutatásra e jogcímen. 

A 0,6 millió forint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 
bérkompenzációjához, valamint a prémiumévek programmal kapcsolatos költségekhez 
nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott 
maradvány összege, amelyet az intézetek a 2016. év folyamán visszafizettek a költségvetésbe. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak sorról 32,1 millió forintot műhibaperek kapcsán 
fizetendő kártérítésekre, pénzbeli kárpótlásokra fordított az EKI. E soron eredeti 
előirányzattal az intézet nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege a 2016. év végére 
32,4 millió forintra változott. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 116,2 millió forintban került meghatározásra, 
amely a 2016. év végére, részben az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az országos 
szúnyoggyérítési program megvalósítása kapcsán biztosított támogatás, az intézményi 
maradvány, az átvett pénzeszközök, valamint a befolyt többletbevételek előirányzatosítása 
miatt 2.673,9 millió forintra emelkedett. Az év során teljesített kiadás összege 340,6 millió 
forint volt. 

A beruházási kiadások 35,7%-át immateriális javak vásárlására, 9,6%-át ingatlanhoz 
kapcsolódó beruházásokra, 4,4%-át informatikai, 29,1%-át egyéb tárgyi eszközök vásárlására, 
21,2%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő megfizetésére 
fordították az intézmények.  

Ezen beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós projektek, illetve a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program keretében valósultak meg, többek között számítógépek, nyomtatók, 
monitorok, informatikai szoftverek kerültek beszerzésre.  

Az ingatlanokon végrehajtott beruházások 32,8 millió forint értékben valósultak meg, amely 
az OTH esetében klíma, illetve kamerás megfigyelő rendszer telepítésére, riasztók 
beszerelésére, szennyvízcsatorna kiépítésére, ablakok cseréjére fordított összegeket 
tartalmazza. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére összesen 99,1 millió forint értékben került 
sor, amelyből többek között a szakmai tevékenység folyamatosságának biztosításához 
szükséges műszerek, készülékek, kézi-, és szállítókocsik, szerszámok, szivattyúk, állattartó 
ketrecek, száraz-nedves pórszívó, hidraulikus emelő, ultrahangos vadriasztó, irodabútor, 
projektorok, telefonok vásárlása valósult meg a 2016. évben. 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 35,3 millió forintban került meghatározásra, amely 
a 2015. évi maradvány, valamint az intézményekhez befolyt többletbevételek 
előirányzatosítását, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 110,1 millió 
forintra módosult. Felújításokra összesen 39,5 millió forintot költöttek a cím intézményei, 
ebből épület-korszerűsítési munkák 31,2 millió forint millió forint értékben valósultak meg. 
Az ingatlanokon végzett felújítási munkák után felszámított általános forgalmi adó 
adóhatóság felé történő megfizetésére 8,3 millió forintot fordítottak az intézmények.  

A rendelkezésre álló forrásokból koncentráltan felhasználva igyekeztek az intézmények olyan 
felújításokat végezni, amelyek az üzemeltetési költségek vonatkozásában 
költségmegtakarítást eredményeztek, vagy az üzemeltetés biztonságát növelték, illetve a 
baleset-megelőzést szolgálták, továbbá jogszabályi előírásokat elégítettek ki. Ennek 
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megfelelően nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, elektromos hálózatok felújítása, 
illetve közműhálózatok, héjazatok cseréje, homlokzati rekonstrukciók valósultak meg a 2016. 
évben. 

Az OTH esetében az „A” épület földszinti folyosójának (álmennyezet, padló, illetve világítás 
korszerűsítése), valamint az alagsori fürdők és öltözők felújítására, továbbá az állattartóhely 
rekonstrukciójára került sor. A „T” épület egyes szobáinak funkcióváltás miatti felújítása 1,2 
millió forint összegben történt meg a 2016. évben. 
 
A bevételek alakulása 
 
A 2016. évben az OTH intézményei költségvetésének eredeti bevételi összege 2.949,6 millió 
forintban került meghatározásra. Ténylegesen 12.102,9 millió forint bevétel realizálódott, 
amely a módosított előirányzattól (13.379,9 millió forint) 9,5%-kal maradt el. 

A befolyt bevételekből 317,6 millió forint közhatalmi bevétel, 1.394,2 millió forint működési 
bevétel, 1,2 millió forint felhalmozási bevétel, 10.174,9 millió forint támogatásértékű bevétel, 
215,0 millió forint a pénzeszköz átvétel volt. 

Az intézmények saját működési bevételeinek eredeti előirányzata 1.461,3 millió forintban 
került meghatározásra, amely év közben az irányító szerv és az államháztartásért felelős 
miniszter engedélye alapján felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások 
eredményeként 1.665,3 millió forintra módosult. A 204,0 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az OKK kapcsán került végrehajtásra. 

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a lakosság természetes és mesterséges 
eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a 
kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint 
az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásai jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet értelmében az 
Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás igazgatási jellegű díjaiért fizetendő díjak az év 
elejétől az Országos Atomenergia Hivatalt (a továbbiakban: OAH) illetik meg. Az OAH és az 
OKK a hatósági feladatok ellátását támogató szakmai, műszaki, adminisztratív feladatok 
ellátására megbízási szerződést kötött, így a feladat ellátásával kapcsolatban működési bevétel 
jelentkezett az OKK-nál. Ezen felül az igazgatási jellegű díjak 2015. év folyamán történt 
megemelésével kapcsolatban is keletkezett többletbevétel az intézetnél. A bevétel a 
működéséhez feltétlenül szükséges kiadások fedezetére (dolgozók illetményének, illetve a 
kapcsolódó járulékok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére, illetve a beszerzés 
után fizetendő áfa megfizetésére) szolgált. 

A tényleges, 1.394,2 millió forint összegű teljesülés 67,1 millió forint lemaradást mutat a 
tervezett bevételhez képest, amelyet döntően az intézetek áru- és készletértékesítéséből 
származó bevételeinek alacsonyabb teljesülése magyaráz.  

Az áru- és készletértékesítésből összesen 199,9 millió forint bevétel keletkezett a cím 
intézményeinél, amely a tervezett bevételektől 143,3 millió forinttal, az előző évben teljesült 
bevételektől (279,6 millió forint) pedig 79,7 millió forinttal maradt el. A készletértékesítés 
ellenértékének csökkenése a NEFI esetében az Egészségfejlesztés című folyóirat előfizetői 
köre visszaesésének, az EKI esetében pedig az Állami Egészségügyi Tartalék norma feletti 
készletei értékesítése csökkenésének a következménye.  

A nyújtott szolgáltatások ellenértékeként összesen 914,7 millió forint bevétel realizálódott a 
cím intézményeinél, amely a tervezett bevételt 73,7 millió forinttal múlta felül. A NEFI 
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esetében a szolgáltatásokból származó saját bevételek elmaradását a szakmai gyakorlatos 
hallgatók számának csökkenése, OEK esetében a fizetős laborvizsgálatok visszaesése okozta.  

Összességében a módosított előirányzathoz képest a működési bevételek 83,7%-ban 
teljesültek a cím intézményeinél a 2016. évben. 

Az intézmények közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 411,0 millió forintban került 
meghatározásra, ténylegesen 317,6 millió forint bevétel keletkezett, amely az eredeti 
előirányzattól 22,7%-kal, 93,4 millió forinttal maradt el a 2016. évben.  

A 2016. évben a befolyt közhatalmi bevételek összességében 30,2%-kal maradtak el a 2015. 
évben teljesült bevételektől, amely mögött az OKK közhatalmi bevételeinek 25,6%-os 
visszaesése áll, amely lemaradást az Országos Közegészségügyi Központ Országos 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (a továbbiakban: OSSKI) 
dozimetriai szolgálat OAH részére történő átadása magyaráz. 

Összességében az igazgatási szolgáltatási díjbevételek az év közben felmerült hatósági 
engedélyeknek, illetve feladatoknak megfelelően alakultak.  

Felhalmozási bevételek soron 1,2 millió forint feleslegessé vált tárgyi eszközök 
értékesítéséből adódott az intézményeknél. 

Egyéb működési célú támogatások bevételeként 10.077,8 millió forint érkezett az 
intézményekhez, amelyből 8.525,7 millió forint uniós projektek kapcsán került átadásra 
részükre. 716,5 millió forint központi költségvetési szervektől érkezett az intézményekhez, 
amely működési kiadásaik fedezetére, biocid hatóanyaggal kapcsolatos feladatok ellátására, 
biocid készítmények értékelésére, szakvélemények készítésére, valamint Svájci-Magyar 
Együttműködési Program kapcsán került biztosításra a cím intézményei részére.  

A 739,7 millió forint a praxisprogrammal kapcsolatban a helyettesítő orvosok személyi 
juttatásainak fedezetére, az intézetek által a járóbetegek részére végzett mikrobiológiai labor 
vizsgálatok, valamint egyéb vizsgálatok finanszírozására, továbbá a 256/2013. (VII. 5.) Korm. 
rendelet alapján az egészségügyi dolgozók bérrendezésére került átadásra az OEP-től.  

A 66,4 millió forint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a K+F 
Versenyképességi és Kiválósági, illetve a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági programok 
kapcsán érkezett az OKK részére. 

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról 
szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az Újszülött Intenzív Osztályok 
Adatbázisa "NIC (korábban PIC) adatbázis" működtetésére a fejezet kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványából 20,0 millió forint került biztosításra a NEFI részére. A 2002. évben 
PIC néven létrehozott adatbázis a neonatológiai szakma által létrehozott, a nemzetközi 
adatgyűjtésekhez kapcsolódás lehetőségét is magába foglaló rendszer, amely évente 6.000 
újszülött adatait gyűjti, jelenleg 63.000 kora- és újszülött gyógyítás eredményeit tartalmazza. 
Korszerű adatgyűjtésével az újszülött ellátásokkal kapcsolatos szakmai fejlesztések és döntések 
alapja, információt nyújt a szakmai prioritások kijelöléséhez, monitorizálja a gyógyítási 
eredményeket és értékeli az ellátási tevékenységet. Az adatbázis működtetését 2005. év óta az 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet koordinálja, amely a 2016. évben a NEFI keretein 
belül működött.  

A 20/22/02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok támogatása fejezeti sor előirányzata 
terhére 2,5 millió forint az ICBDSR és Egészségjelentés című konferencia megrendezéséhez, 
7,0 millió forint a fiatalok dohányzási szokásait felmérő tanulmány elkészítéséhez biztosított 
támogatásából adódott a NEFI-nél. 
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Az intézményekhez befolyt 97,1 millió forint összegű felhalmozási célú támogatásokból 
20,0 millió forint az uniós projektek kapcsán az OTH-hoz, 77,1 millió forint a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a K+F Versenyképességi és Kiválósági, 
illetve a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági programok kapcsán az OKK-hoz érkezett a 
2016. évben.  

Működési célú pénzeszközátvétel soron 199,9 millió forint került elszámolásra, amely 
elnyert nemzetközi kutatási pályázatok, nemzetközi projektek elszámolása, WHO-tól átvett 
kisprojektek, az EU szakértői fórumaira való kiutazás költségeinek visszatérítése, valamint 
nemzeti szervezetekben (EMCDDA) való részvétel kapcsán érkezett az intézményekhez.  

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel soron adódó 15,1 millió forint egyéb nemzetközi 
projektek (DoReMi pályázat, SKIN FR pályázat) támogatásával kapcsolatban realizálódott az 
OKK-nál. 
 
Költségvetési maradvány  
 

A 2015. évre jóváhagyott költségvetési maradvány 3.503,1 millió forint volt, amely teljes 
egészben kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány döntően az intézményeknél futó uniós, 
egyéb nemzetközi kutatási projektekkel, illetve a Svájci-Magyar Együttműködési Programmal 
összefüggésben keletkezett. A maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2016. 
évben. 

A befizetési kötelezettség 0,6 millió forint volt, amely az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, 
valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához, valamint a prémiumévek programmal 
kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás fel nem használt összegéből adódott.  

A cím intézményeinek a 2016. évben képződött maradványa 9.955,6 millió forint, amely 
teljes egészben kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány döntően az intézményeknél futó 
projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett.  

0,3 millió forint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1765/2015. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a 
prémiumévek program keretében foglalkoztatottak támogatásának fel nem használt 
összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az uniós pályázatok 
finanszírozásával kapcsolatban keletkezett maradvány összege 7.775,4 millió forint.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az elmúlt időszakban az OTH és intézményeinek beruházási, fejlesztési feladatai arra 
irányultak, hogy a vagyonállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) üzemeltetési költségei csökkenjenek. 

Az OTH eszközeinek és forrásainak főösszege 32,1%-kal haladta meg a 2015. évit, így a 
2016. évi záró állomány értéke 24.260,0 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 1,5%-kal, a forgó eszközök 
értéke 13,1%-kal esett vissza az előző évhez képest. 
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A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 104,9 millió forinttal esett vissza a 
2015. évi értékhez képest, amely döntően a cím intézményeinél futó uniós, illetve egyéb 
nemzetközi pályázatok keretében történt 2015. évi beszerzések miatt adódott. A befektetett 
eszközökön belül a szellemi termékek értéke 21,9 millió forinttal, az ingatlanok és a 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke 61,9 millió forinttal maradt el a 2015. évi értékhez 
képest az intézetek laborjain, illetve telephelyein 2015. évben elvégzett felújítási munkák 
következtében. Ezzel szemben a gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke 10,3 
millió forinttal nőtt az év eleji állományhoz viszonyítva, amely az OKK-n belül az OSSKI 
nagy értékű műszerpark fejlesztéseiből adódik.  

A forgóeszközök értéke is jelentősen, 965,6 millió forinttal csökkent a 2015. évi értékhez 
képest, amely a vásárolt készletek záró állományának (2.678,8 millió forint) alacsonyabb 
értékéből adódott, és amelyet az állami készletek, tartalékok, valamint az oltóanyagkészletek 
kisebb összegű beszerzései eredményeztek. Az egyéb készletek állománya 33,8 millió 
forinttal esett vissza a 2015. évi értékhez képest.  

A pénzeszközök értéke jelentősen, 7.101,4 millió forinttal nőtt a nyitó értékhez képest a 2016. 
évben az előző programozási időszak tekintetében lezárt projektek utófinanszírozása 
következtében. 

A követelések állománya 101,5 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, így az 
intézmények 2016. december 31-én fennálló követelésállománya 258,1 millió forint volt. A 
záró követelésállományból a költségvetési évben esedékes követelések összege 42,6 millió 
forint, a költségvetési évet követően esedékes követeléseké pedig 184,3 millió forint. A 
követelés jellegű sajátos elszámolások soron 31,2 millió forint került kimutatásra, amelyből az 
igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg soron 1,1 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott 
előlegek összege soron 12,7 millió forint, túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 
17,4 millió forint került elszámolásra. 

A forrás oldalon a saját tőke 36,8%-kal haladta meg a 2015. évi értéket, a kötelezettségek 
összege pedig több mint 59,5%-kal nőtt az előző évi értékhez képest. Így az intézetek 
kötelezettségeinek záró állománya 1.646,8 millió forint lett a 2016. év végére, amelyből 990,5 
millió forint a költségvetési évben, 7,1 millió forint a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettség. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások soron 649,2 millió forint került 
kimutatásra. 

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 18.902,0 millió forintról 19.400,9 millió 
forintra nőtt. Az immateriális javak bruttó értéke 4,2%-kal, az ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 1,0%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 3,1 
%-kal, beruházások, felújítások értéke 1,5%-kal haladta meg a nyitó bruttó értéket. A 
magasabb értékeket döntően pályázati forrásokból megvalósuló immateriális javak 
(informatikai eszközökhöz szükséges szoftverfejlesztések, iktatóprogramok), valamint gépek, 
berendezések beszerzése (informatikai eszközök, számítógépek, műszerek beszerzése), 
továbbá az intézmények épületeinek állagmegóvására (tetőfelújítás, klíma-, illetve 
riasztórendszer, szennyvízcsatorna kiépítése, homlokzatok rekonstrukciója) irányuló 
felújításai indokoltak. 

A 2016. évi záró értékcsökkenés összege 12.562,8 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök 
bruttó értéke 2016. december 31-én 9.790,2 millió forint. 
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 

A 2016. évben az OTH és intézményeinél az alábbi nemzetközi programok futottak: 
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millió forintban egy tizedessel 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója Projekt tárgya Projekt 

időtartama  

Teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke  

2016. évi 
felhasználás  

OTH 
EFOP-1.2.1-

VEKOP-15-2016-
00001 

Komplex 
népegészségügyi szűrések 

2015.11.01-
2020.06.30 

6570,0 0,0 353,2 

OTH 
EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-
00001 

A koragyermekkori 
intervenció ágazatközi 

fejlesztése 

2016.03.01-
2021.01.31 

805,1 0,0 30,9 

OTH 
HU12-0001-PP1-

2016 

A roma közösségekben 
dolgozó védőnők 

munkafeltételeinek 
javítása 

2016.05.01-
2017.04.30 

794,6 0,0 166,0 

OTH 
HU12-0001-PP3-

2016 

Módszertani, strukturális 
és kapacitásfejlesztés a 

lakosság mentális 
egészségfejlesztésére 

irányuló beavatkozások 
támogatására 

2016.05.01-
2017.04.30 

1187,4 0,0 271,8 

OTH 

HP-JA-2014/3HP 
677085 HA-

REACT 
 

Az intravénás 
szerhasználók HIV/HCV 
fertőzéseinek felderítése, 
a fertőzöttek kezelésbe 

juttatása, 
ártalomcsökkentés 

alkalmazása, nemzetközi 
jó gyakorlatok alapján 

 

2015.10.01-
2018.09.30. 

 
23,3 5,8 2,5 

OTH 
 

677024 RD 
Action- HP-JA 

2014 
 

A pályázat a Tanács és a 
Bizottság Ritka 
Betegségekkel 

kapcsolatos ajánlásának 
és végrehajtásának a 
támogatása, különös 

tekintettel egy európai 
szintű Ritka Betegségek 
információs adatbázis 

létrehozására, az 
Orphanet adatbázis 

fejelsztése keretében.  
 

2015.06.01-
2018.05.31 

 
3,4 2,3 0 

OTH 
I-MOVE + 

 

Az influenza elleni 
védőoltások 

eredményességének 
meghatározása 

Magyarországon a 2015-
16., 2016-17. és 2017-18. 
évi influenza szezonban. 
Háziorvosok valamint 
kórházak részvételével 
zajló epidemiológiai 

vizsgálat. 
 

2015. április - 
2018. április 
(időközi 
elszámolási 
HI 2017. 
május) 
 

92,2 0 19,6 

NEFI SH/8/1 

A Modellprogram az 
alapellátás 

újjászervezését célozza 
oly módon, hogy 

preventív szemlélettel 
bíró 4 db 

praxisközösséget hozott 
létre Magyarország 
legelmaradottabb 
kistérségeiben az 

egészségügy különböző 

2013.06.15-
2017.04.30 

3928,8 0,0 734,3 

3143



Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója Projekt tárgya Projekt 

időtartama  

Teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke  

2016. évi 
felhasználás  

területein dolgozó 
szakemberek 
részvételével.  

OKK DO RE MI 249689 

DoReMi” - Low Dose 
Research towards 
Multidisciplinary 

Integration” Network of 
Excellence - Alacsony 

dózisú irányuló kutatások 
multidiszciplináris 

integráció 

2013.01.01-
2015.12.31 

49,2 24,6 8,5 

OKK RENEB 295513 

RENEB – Realizing the 
European Network in 

Biodosimetry 
Biodozimetriai 

módszerek nemzetközi 
összehangolása, 

nemzetközi 
összehasonlítási 
mérésekben való 

részvétel. 

2012.01.01-
2015.12.31 

5,6 0,3 0,2 

OKK 
CEREBRAD 

295552 

Cognitive and 
Cerebrovascular Effects 
Induced by Low Dose 

Ionising Radiation; 
CEREBRAD; 295552 
A kis dózisú ionizáló 
sugárzás agyi hatásai 

2011.10.01-
2015.03.31 

84,5 42,3 1,8 

OKK OPERRA 604984 

Open Project for the 
European Radiation 

Research Area; 
OPERRA; 604984 
Az EU hosszútávú 

támogatási rendszerének 
kidolgozása az ionizáló 
sugárzással kapcsolatos 

tudományterületen 

2013.06.01-
2017.05.31 

38,9 2,7 18,2 

OKK 
CONCERT 

662287 

European Joint 
Programme for the 

Integration of Radiation 
Protection Research; 
CONCERT; 662287 

Az EU integrált kutatások 
szervezése az ionizáló 

sugárzással kapcsolatos 
tudományterületeken  

2015.06.01-
2020.05.31 

44,3 11,0 3,2 

OKK 660020 

Cserenkov 
lumineszcenciás 

képalkotáson alapuló 
intraoperatív készülékek 
fejlesztése az onkológiai 

sebészet számára 

2014-2017. 54,8 0,0 1,5 

OKK 
SKIN-RF projekt 

660027 

A projekt során 
rádiófrekvenciás 

sugárzások (WIFI és 3G 
mobiltelefon) és UVA 

sugárzás együttes hatásait 
vizsgálják in vitro 3D 

bőrmodellen 

2016.01.01-
2020.03.31. 

43,5 0,0 4,5 

OKK 

CE69InAirQ-
Transnational 

Adaption Actions 
for Integrated 

Indoor Air Quality 

Iskolák beltéri 
levegőminőségének 
javítása 9 partner 

bevonásával 

2016.07.01-
2019.07.31. 

109,6 5,5 1,6 
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Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója Projekt tárgya Projekt 

időtartama  

Teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke  

2016. évi 
felhasználás  

Management 

OEK 
EMERGE 

HP-JA 2014 
3HP 667066 

Veszélyes kórokozó 
baktériumok , vírusok 
vizsgálata /Biztonsági 

labor 

2015-2019. 13,6 3,4 0,0 

OEK 

ERINHA2 
H2020-

INFRADEV 1-
2015-2 

H2020 689622 

ERINHA/ BS Labor 
kutatási infrastruktúra 
részvétel - veszélyes 

kórokozók vizsgálatára 
hálózat kialakítása 

2015-2019 6,2 0,0 5,7 

OEK 

EVIDENT 
H2020-Adhoe 

2014-20 
H2020 666100 

EVIDENT/Ebola Virus 
fertőzés és kórokozó 

vizsgálata 
2013-2017 22,5 0,0 3,3 

OEK 
HA-REACT 
HP-JA-2014 
3hp 677085 

HIV fertőzések vizsgálata 2015-2019 46,0 9,2 11,3 

OEK 

UNISEC 
FP7-HEALTH 

2013 
INNOVATION-1 

FP7 602012 

UNISEC/Influenza 
vakcina fejlesztés 

2013-2017 188,0 47,0 0,0 

Mindösszesen:       13 992,6 146,0 1 616,0 

 
 
Mindezen felül az OKK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére 
finanszírozott alábbi pályázatokban is részt vett a 2016. évben: 

millió forintban egy tizedessel 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója Projekt tárgya Projekt 

időtartama  

Teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke  

2016. évi 
felhasználás  

OKK 

K+F 
Versenyképességi 

és Kiválósági 
Program 

VKSZ_14-1-
2015-00021 

Biológiai markerek a kis 
dózisú sugárexpozíciók 

mérésére 

2014.11.24-
2018.11.19. 

92,0 0,0 4,7 

OKK 

Nemzeti 
Versenyképességi 

és Kiválósági 
program 

NVKP_16-1-
2016-0044 

projekt 

Magas nyomelem 
tartalmú öntözővíz hatása 
a talajnövény rendszerre, 

továbbá a közvetlen 
emberi táplálkozásra 

szánt élelmiszer 
alapanyagok minőségére 

2017.02.01-
2020.01.31. 

136,7 0,0 0,0 

Mindösszesen:       228,7 0,0 4,7 
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17 Országos Vérellátó Szolgálat cím 
 
Az intézmény neve: Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 
Törzskönyvi azonosítója: 329365 
Az intézmény honlapjának címe: www.ovsz.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az OVSZ az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési 
szerv, egészségügyi szolgáltató, feladat és hatáskörét az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 
323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Az OVSZ szakmai alaptevékenységét a 
vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járó-betegek gyógyító szakellátása, 
az oktatási tevékenység és az orvostudományi alapkutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, 
a vérkészítményekkel való nemzeti önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek 
keretében megtervezi az éves vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és 
ellátja a véradásokkal összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a 
biztonságos vérellátás érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó 
rendszert. A véradás szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ 
együttműködik a Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. 
Mindezeken felül az OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és 
központi várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is. 

Az OVSZ feletti irányítási jogkörök gyakorlásában a 2015. évben jelentős változás történt. Az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján 2015. 
április 1-jétől az intézet középirányító szerveként, illetve egyes, az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogok 
gyakorlójaként az ÁEEK került kijelölésre. 

2016. évben megtörtént az OVSZ és konzorciumi partnere, az ÁEEK „A regionális- és területi 
vérellátó központok fejlesztése" elnevezésű TIOP projektjének végelszámolása, amely 
program keretében 3 év alatt 2 új vérellátó központ épült Pécsen és Szegeden. Ezen 
beruházásokkal ma már modern, korszerű körülmények között várja az OVSZ a véradókat és 
látja el a vérellátással kapcsolatos regionális feladatokat. A pályázat keretében megújult 
továbbá a Debreceni Regionális Vérellátó Központ és a Tatabányai Területi Vérellátó épületei 
is, valamint a Miskolci Vérellátó új helyre, a megyei kórházba költözhetett. Mindhárom 
helyen az OVSZ új arculatának megfelelő, letisztult formavilágú, donorbarát környezet került 
kialakítására.  

Az OVSZ legfontosabb alapfeladata a vérellátás, amelyhez szükséges vérvételek 
problémamentesen kerültek végrehajtásra a 2016. évben. A véradáson megjelent donorok 
száma 471.020 fő volt, amely az előző év adatához képest több mint 4.300 fős csökkenést 
jelent. A levett vérek száma 395.124 egység volt, amely 1,6%-kal maradt el a bázis évi 
teljesítménytől. Mivel a Magyar Vöröskereszt az előző évhez képest kevesebb donort 
szervezett, ezért az OVSZ a magasabb donorszám elérése érdekében folytatta a 2015. év 
végén indított népszerűsítő kampányát, új véradási fesztiválokat szervezett, valamint speciális 
balesetbiztosítást kötött a véradók javára. 

Az intézet által ellátott diagnosztikai vizsgálatok a járóbetegek szakellátását és az 
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások végzését jelenti. A járóbetegek és a fekvőbetegek 
részére történt ellátások körében végzett vizsgálatok összességében 2.894,0 millió német pont 
elszámolását eredményezték a 2016. évben, amelyből az OEP által finanszírozott pontok 
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mennyisége 1.864,0 millió német pont, a kórházak felé elszámolt pontok száma 1 030,0 millió 
német pont volt. 2016. évben az OEP felé elszámolt pontok 10,6%-kal, a fekvőbetegek 
részére végzett vizsgálatok esetében elszámolt pontok 0,6%-kal nőttek az előző évhez 
viszonyítva. A diagnosztikai tevékenység bevételeként az OEP-től 1.177,4 millió forint, míg a 
kórházaktól összesen 1.729,8 millió forint realizálódott a 2016. évben. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban tulajdonosi 
részesedéssel nem rendelkezett a 2016. évben. 

Pénzforgalmát kizárólag a Kincstár által vezetett előirányzat-felhasználási keret számlán 
bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

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 14 121,9 13 773,8 13 773,8 16 460,1 14 103,6 99,9 85,7 

ebből személyi juttatás 4 083,4 4 234,6 4 234,6 4 365,8 4 338,5 106,2 99,4 

Bevétel 13 021,6 12 130,5 12 130,5 12 748,9 12 349,7 94,8 96,9 

Támogatás 1 767,3 1 643,3 1 643,3 2 170,8 2 170,8 122,8 100,0 

Költségvetési maradvány 873,4 0,0 0,0 1 540,4 1 540,4 176,4 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

1 187 1251 1251 - 1150 96,9 - 
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  13 773,8 12 130,5 1 643,3 4 234,6 

Módosítások jogcímenként     

Kormány hatáskörben 527,4 0,0 527,4 88,5 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 

109,5 0,0 109,5 86,2 

Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 
8.) PM rendelet alapján  

2,9 0,0 2,9 2,3 

1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat - 
Transzplantációs feladatok ellátása 

415,0 0,0 415,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörben 4,7 4,6 0,1 0,1 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 0,1 0,0 0,1 0,1 

Többletbevétel engedélyezése 4,6 4,6 0,0 0,0 

Intézményi hatáskörben 2 154,2 2 154,2 0,0 42,6 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 540,4 1 540,4 0,0 7,3 

Többletbevétel 613,8 613,8 0,0 219,2 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -183,9 

        Előirányzat-módosítás összesen 2 686,3 2 158,8 527,5 131,2 

2016. évi módosított előirányzat 16 460,1 14 289,3 2 170,8 4 365,8 

 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Az OVSZ 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 13.773,8 millió forintban lett 
meghatározva, amely 16.460,1 millió forintra emelkedett a 2016. évben. Ténylegesen 
teljesített kiadás 14.103,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzat százalékában 
14,3%-os elmaradást mutat, és amelyet elsősorban a felhalmozási kiadások alacsonyabb 
összegben való teljesülése okoz. Az előirányzat-módosítás összegéből 527,4 millió forint 
kormányzati hatáskörben, 4,7 millió forint irányító szervi hatáskörben, valamint 2.154,2 
millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.  

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 109,5 millió forintot a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására, 
2,9 millió forintot prémiuméves foglalkoztatás fedezetére, 415,0 millió forintot a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1807/2016. 
(XII. 20.) Korm. határozat alapján donorszervi szállítás támogatására biztosított a 
kormányzat.  

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás kapcsán 4,6 millió forint a 2016. év 
során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, 0,1 millió forint a tárca 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok 
támogatásából adódott.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 2.154,2 millió forint összegű előirányzat 
módosításból az előző évi maradvány felhasználása 1.540,4 millió forint, továbbá az OEP 
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által utalt egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetével, különböző uniós, illetve OTKA 
pályázatok, laboratóriumi vizsgálatok finanszírozásával, valamint a rezidensképzés felmerülő 
kiadásainak fedezetével kapcsolatos többletbevétel összege 613,8 millió forint volt.  

 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évre meghatározott 4.234,6 millió forint összegű eredeti 
előirányzata az év végére 4.365,8 millió forintra módosult. A 2016. év során végrehajtott 
előirányzat-módosításokból kormányzati hatáskörben 88,5 millió forint a bérkompenzáció és 
a prémiumévek programmal kapcsolatban, 0,1 millió forint felügyeleti hatáskörben, valamint 
kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel, a 2015. évi maradvány igénybevételével, egyéb 
többletbevételekkel kapcsolatban intézményi hatáskörben 42,6 millió forint összegben történt 
módosítás. Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés az EMMI 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 
felmerülő kiadásainak fedezetére biztosított támogatáshoz kapcsolódott. 

A 2016. évi módosított előirányzat terhére 4.338,5 millió forint kiadás teljesült, amely 99,4%-
os aránynak felel meg, és amely 6,2%-kal, 255,1 millió forinttal haladta meg a 2015. évi 
kifizetés összegét (4.083,4 millió forint). Az előző évhez viszonyított magasabb teljesítés 
részben az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) 
Korm. rendelet alapján megvalósult bérfejlesztéssel magyarázható. Ennek köszönhetően az 
előző évi 236.192 forint/fő/hó összegről 2016. évre 252.623 forint/fő/hó-ra emelkedett az 
OVSZ-ben foglalkoztatottak átlagilletménye. 

Az előző évhez képest az OVSZ többet fizetett ki törvény szerinti illetményekre, készenléti, 
ügyeleti, helyettesítési díjakra, szociális támogatásokra, céljuttatásokra. A személyhez 
kapcsolódó költségtérítésekre összesen 61,6 millió forintot teljesített. A 2015. évi kifizetéshez 
képest 176,3 millió forinttal magasabb összegben teljesült a foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai is, mivel az intézménynél foglalkoztatottak bérének kompenzációja a törvény 
szerinti illetmények, munkabérek sor helyett e jogcímen került elszámolásra a 2016. évben. 

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások a vizsgált időszakban 10,1 millió forinttal haladták meg az év elején tervezett 
kiadást, egyéb külső személyi juttatások soron pedig 15,4 millió forint kiadás került 
elszámolásra a 2016. évben. 

Az OVSZ 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1.251 fő volt, az 
év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1.150 főre változott. A 
2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (1.187 fő) viszonyított 37 fős tárgyévi 
létszámcsökkenést az év folyamán végrehajtott szervezeti átalakítások, valamint a nyugdíjba 
vonuló dolgozók miatti csökkentések magyarázzák.  

A tényleges átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 977 
fő, az üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 173 fő. A betöltetlen álláshelyek 
száma 2016. év végén 40. 2016. évben 2 fő a prémiumévek program keretében került 
foglalkoztatásra az OVSZ-nél, jogviszonyuk az év végére megszűnt. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az OVSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 7.915,3 millió forint összegben került 
megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 10.223,6 millió forintra 

3149



módosult. A 2.308,3 millió forint összegű előirányzat-emelés az alábbi egyszeri 
módosításokból adódott: 

− az 1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék terhére a transzplantációs feladatok ellátása érdekében 
nyújtott támogatás (300,0 millió forint); 

− a 2016. év folyamán befolyt felhalmozási többletbevételek irányító szervi 
előirányzatosítása (4,6 millió forint); 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból az OTKA kutatások 
finanszírozására biztosított támogatásokkal kapcsolatos intézményi hatáskörű 
előirányzat-módosítások (5,7 millió forint); 

− az intézmény saját hatáskörében végrehajtott – előző évi maradvány felhasználásához, 
illetve egyéb, az OEP által biztosított támogatással, az OVSZ-nél futó uniós és egyéb 
nemzetközi projektekkel, valamint az OTP Bank Nyrt. által visszautalt Széchényi 
pihenőkártya előző években fel nem használt részével kapcsolatban keletkezett 
többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódó – egyéb módosításai (1.622,4 
millió forint); 

− személyi juttatások, beruházási kiadások, valamint felújítások előirányzatából dologi 
kiadásokra történő előirányzat- átrendezés (375,6 millió forint). 

 
A 2016. évi 8.089,5 millió forint tényleges teljesítés 107,2%-os arányt mutat az előző évhez 
képest. A dologi kiadások 64,4%-át, 5.206,7 millió forintot az alaptevékenység ellátásához 
szükséges készletbeszerzések tették ki. Elsősorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, 
vérvételi zsákok, reagensek beszerzésére költött az intézmény. A tesztek beszerzése 37,0 
millió forinttal csökkent, a vérvételi és transzferzsákok beszerzési kerete 31,5 millió forinttal 
növekedett a 2015. évi kifizetésekhez képest. A különböző beteg és donor 
vércsoportszerológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek és gyógyszerek kiadása 120,9 
millió forinttal növekedett az előző évhez képest a vizsgálatok emelkedő számának 
következményeként. A beszállító kórházaktól vásárolt teljes vér, valamint visszavásárolt 
vérkészítmény kiadása 14,0 millió forinttal haladta meg a 2015. évi értéket. Egyéb szakmai 
anyagok (vérvételi zsákok, aferezis szerelékek, pengék, szűrő-osztó szerelékek, címkék) 
beszerzésére összesen 1.076,4 millió forintot fizetett ki az intézmény a 2016. évben, amely 
87,9 millió forinttal magasabb a 2015. évi kifizetések összegénél. Üzemeltetési anyagokra 
mintegy 154,5 millió forint lett kifizetve a 2016. évben, amely az előző évhez képest 9,3%-os 
növekedést jelent. 

A dologi kiadások 7,2%-át a kommunikációs szolgáltatások, elsősorban az informatikai 
szolgáltatások kifizetései adták. A 2016. évben felmerült 579,6 millió forint összegű 
kifizetésből a számítástechnikai szolgáltatásokra történő kifizetés 30,7%-kal, 132,4 millió 
forinttal magasabb, mint a 2015. évben. Ennek oka, hogy 2015. évben a szakmai informatikai 
rendszerek (eProgesa, Trace Line) működtetési költségei alacsonyabbak voltak, mint a 2016. 
évben. 

A szolgáltatások csoportja a dologi összkiadások 15,1%-át teszik ki, amely magába foglalja 
többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatás igénybevételét, 
illetve a Magyar Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési és egyéb díjakat. A használatban 
lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése céljából karbantartásra, 
javításokra 241,0 millió forintot költött az OVSZ, amely a 2015. évi értékhez képest 11,5%-
kal nagyobb összegben teljesült. 14,1 millió forinttal alacsonyabb kifizetést jelentett többek 
között az Eurotransplant tagsággal összefüggésben a közvetített szállítási szolgáltatások 
értéke is, ezen felül a 2016. évben 275,5 millió forintot fizetett ki az intézmény 
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donorszervezésért a Magyar Vöröskeresztnek. A közüzemi kiadásokra 5,1 millió forinttal, 
míg egyéb szolgáltatásokra mintegy 21,7 millió forinttal többet teljesített az OVSZ. 

A kiküldetésekre, a reklám- és propaganda kiadásokra összesen 30,3 millió forintot költött az 
OVSZ, amely 2,9%-kal kevesebb, mint a 2015. évben. Ebből a donorkommunikáció és a 
véradás népszerűsítését célzó reklám- és propaganda kiadásokra 20,9 millió forintot, 
kiküldetésekre 9,4 millió forintot fizetett ki.  

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a működési 
célú előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA kiadások. A működési célú előzetesen 
felszámított ÁFA kiadások 70,1 millió forinttal, a fizetendő ÁFA kiadások pedig 10,7 millió 
forinttal haladták meg az előző évi kifizetés összegét. Egyéb dologi kiadásokra (pl. gépjármű 
hatósági díjak, fizetett hirdetések) 4,7 millió forinttal többet költött az OVSZ.  

Egyéb működési célú kiadások sorról 2,2 millió forintot az Országos Vesevárólista, az 
Országos Csontvelődonor Regiszter, a PET/CT bizottságok és a különböző transzplantációs 
bizottságok részére a működési költségeik fedezetének biztosítására; 3,5 millió forintot az 
Eurotransplant, az European Blood Alliance, illetve az European Federation for 
Immunogenetics nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági kötelezettségeivel kapcsolatban 
a tagsági díjakra fizetett ki az intézet a 2016. évben.  

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2015. évi bérkompenzációjához nyújtott támogatás maradványát, 0,2 millió forintot az OVSZ 
visszafizette a központi költségvetés részére. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 480,0 millió forintban került meghatározásra, 
amely az évközi előirányzat módosítások alapján 498,5 millió forintra módosult az alábbiak 
szerint: 

− az 1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat értelmében donorszervi szállításra nyújtott 
támogatás kormány hatáskörben való előirányzat-módosítása (115,0 millió forint); 

− a 2016. év folyamán a regionális vérellátó központok fejlesztése című TIOP 
pályázattal kapcsolatban befolyt többletbevételek intézet saját hatáskörében való 
előirányzatosítása (72,6 millió forint); 

− az intézet 2015. évi maradványának előirányzatosítása (98,7 millió forint); 
− a beruházási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat- 

átrendezés (267,8 millió forint). 
 
Hazánk 2013. év óta teljes jogú, 8. tagállama az Eurotransplantnak, így a nemzetközi 
szervcserék miatt a szervek és orvoscsoportok légi szállítása nélkülözhetetlenné vált 
Magyarországon is. Ezért a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a 
légi és földi szállítás beszerzéseinek fedezetére összesen 415,0 millió forint támogatást 
biztosított az OVSZ részére, amelyből 115,0 millió forint a beruházási kiadások fedezetére 
került átadásra. A transzplantációs műtétekhez kapcsolódó donorszervi szállítás ellátása 
érdekében merev szárnyú légi járművek, mikrobuszok, személygépjárművek, illetve HLA 
immundiagnosztikai laboratóriumi alkalmazást támogató szoftver kerül beszerzésre.  
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A beruházási kiadásokra ténylegesen 315,4 millió forintot fordított az OVSZ a 2016. évben, 
amely 63,3%-os teljesülési aránynak felel meg a módosított előirányzathoz képest. A 
beruházási kiadások 48,6%-át egyéb tárgyi eszközök, 3,4%-át immateriális javak 
beszerzésére, 1,3%-át ingatlanok, 25,5%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 
21,2%-át a beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére 
fordították. 

2016. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:  

− Gépek, különböző berendezések vásárlása (ultramélyhűtők, mobil vérvételi ágyak, 
compocool hűtőelemek, hűtőelemtartó-tálcák, hidraulikus hulladékprés, vérvételi 
csőhegesztők, centrifugák, vérvételi rázómérlegek, plazmafahyasztók beszerzése); 

− Járművek beszerzése (4 db donációs kisbusz, 1 db Ford Transit emelőhátfalas ponyvás 
kisteherautó beszerzése); 

− Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése (MS Windows 10 operációs 
rendszer); 

− Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, notebook beszerzése, szakmai 
rendszer szerveinek terheléselosztását, illetve a tárhelyét biztosító eszközök 
beszerzése); 

− Épület beruházása (nitrogéntöltő hálózati rendszer tervezése). 

Felújításra az intézmény költségvetésében 70,0 millió forint került megtervezésre, amely év 
végére 95,8 millió forintra módosult. Ténylegesen 95,4 millió forintot költött az intézet 
felújításokra. Épület felújítására 71,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök (HOF 
gyorsfagyasztó) felújítására 3,6 millió forintot, mindezek általános forgalmi adójának 
megfizetésére 20,3 millió forintot fordított. 2016. évben került sor az intézet központjában 
nyílászárók felújítására, a Szekszárdi Területi Vérellátó lapostető-szigetelésére, a Közép-
Magyarosrzsági Regionális Vérellátó Központ vérvételi részlegének és a Pétery Sándor utcai 
Területi Vérellátó felújításának kiviteli tervezésére, valamint a Békéscsabai Területi Vérellátó 
felújítása koncepciótervének elkészítésére. 
 
A bevételek alakulása 
 
A 2016. évben az OVSZ intézményi költségvetésének eredeti bevételi összege 12.130,5 
millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 12.748,9 
millió forintra módosult. Ténylegesen 12.349,7 millió forint bevétel realizálódott, amely 
96,9%-os teljesülési arányt mutat. 

A működési bevételek eredeti előirányzata 10.700,0 millió forintban került meghatározásra, 
amelyhez képest többletbevétel nem keletkezett az intézménynél a 2016. évben, mivel 
ténylegesen 10.300,8 millió forint realizálódott az OVSZ-nél. Ez az előirányzathoz képest 
3,7%-os, 399,2 millió forint összegű elmaradást mutat egyrészt a levett vérek számának 
csökkenése, másrészt az OVSZ működési bevételek vonatkozásában fennálló, 1.895,2 millió 
forintnyi teljesítetlen követelésének köszönhetően. 

A működési bevételek döntő hányadát (82,1%-át) a készletértékesítés bevétele teszi ki. Az 
OVSZ esetében ez főként a transzfuziológiai és nem transzfuziológiai célú vér- és 
vérkészítmény értékesítés bevételét, illetve a kórházak részére végzett laborvizsgálatok 
ellenértéként reálizálódott bevételeket jelenti. Az áru- és készletértékesítésből 2016. évben 
összesen 8.460,0 millió forint bevétele keletkezett az OVSZ-nek, amely 44,7 millió forinttal 
magasabb, mint a 2015. évben. A magasabb teljesülést a vörösvérsejt koncentrátumokból 
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származó bevétel jelentős növekedése okozza, amely a 2015. évben teljesült 3.628,3 millió 
forintt összegű bevételhez képest 2016. évre 120,9 millió forinttal nőtt. 

A trombocita koncentrátum bevétele 2,5%-kal csökkent a 2015. évben befolyt bevételhez 
(2.191,6 millió forint) képest. A transzfúziológiai célra történő friss fagyasztott plazma 
bevétele 24,9 millió forinttal maradt el az előző évi bevételtől, amelyet a kórházi igények 
elmaradása magyaráz. Az ipari célra kiadott friss fagyasztott plazma bevétele 1.645,0 millió 
forint volt, amely a 2015. évben befolyt bevételhez képest 27,3 millió forint összegű 
csökkentést jelent az 1.493 kg-mal kevesebb értékesítés miatt.  

Az egészségügyi intézmények részére végzett diagnosztikai laborvizsgálatok bevétele 1.565,6 
millió forint volt a 2015. évben, ezzel szemben a 2016. évben a fekvőbetegek részére végzett 
vizsgálatok után a kórházak által elszámolt pontok mennyisége pénzforgalmi szemléletben 
1.030,0 millió német pontot eredményezett, amellyel kapcsolatban az OVSZ-hez 1.729,8 
millió forint folyt be. A magasabb bevétel annak köszönhető, hogy az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása alapján a laboratóriumi szolgáltatások 
német pont alapdíjának össszege a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától 1,46 
forint/pont-ról 1,8 forint/pontra emelkedett. A transzfuziológiai oktatás bevételeként 20,6 
millió forint, míg a külföldre irányuló szervszállítás lebonyolításából 10,1 millió forint 
érkezett az intézmény részére.  

Közvetített szolgáltatásokból 24,1 millió forint bevétel keletkezett az OVSZ-nél. 

A magas kintlévőségek miatt minden évben jelentős összeget testesít meg a késedelmi 
kamatbevétel. Míg 2015. évben az ebből adódó bevétel meghaladta a 85,2 millió forintot, 
addig 2016. évben a kórházak fizetési hajlandóságának köszönhetően az 33,4 millió forintra 
csökkent. 

Mivel az OVSZ 2016. évi költségvetése a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzaton 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett, így az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 
pénzügyileg 4,6 millió forint összegű többletbevétel keletkezett az intézetnél a 2016. évben. A 
befolyt többletbevétel engedélyezésre került, amelyet az OVSZ a vérellátásban szükséges 
szakmai anyagok, vírustesztek, vérvételi zsákok, szerelékek beszerzésére fordított.  

Működési célú támogatások bevételként a 2016. évben 1.965,0 millió forint érkezett az 
OVSZ-hez, amelynek döntő többségét – 1.946,0 millió forintot – az OEP által bérfejlesztés 
támogatására, valamint a diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására biztosított bevétel adja. A 
tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból rezidens képzés támogatására 5,5 millió forint került 
átadásra az intézmény részére. „A regionális- és területi vérellátó központok fejlesztése" 
elnevezésű TIOP projek végelszámolása miatt, illetve önkornányzati választásokon 
szavazatszámlálási bizottsági tagként történő részvétel távolléti díjának támogatásához 6,5 
millió forint is érkezett az OVSZ-hez. 

Ezen támogatásokon túl 7,0 millió forintot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
terhére az OTKA kutatások fedezetére biztisítottak az intézet részére.  

Működési célú pénzeszközátvétel soron 6,8 millió forint került elszámolásra, amelyből 6,1 
millió forint különböző nemzetközi projektek (MODE, EDITH) támogatásával, 0,7 millió 
forint az OTP Nyrt-től a SZÉP kártya fel nem használt részének visszautalásával kapcsolatban 
realizálódott. 

Az intézmény felhalmozási célú támogatások bevételeként összesen 72,6 millió forintot 
számolt el, amely a TIOP pályázat végelszámolása kapcsán érkezett az intézményhez.  

3153



A bevételek alakulását nagymértékben a követelésállomány nagysága határozza meg, ezen 
belül is a lejárt vevői tartozások aránya. Az intézet 2016. évben is törekedett a lejárt 
követelésállomány értékének leszorítására. Ennek érdekében az OVSZ 2016. évben is 
folyamatosan igénybe vette az OEP általi inkasszó lehetőségét, amelynek alkalmazását az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet teszi lehetővé, így 601,1 millió forintot 
utalt át az OEP az OVSZ-nek ezen a jogcímen. A hatékony kintlévőség kezelésnek és az 
egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásának 
köszönhetően az OVSZ lejárt követelésállománya a 2016. év végére 308,9 millió forinton 
állapodott meg. 

 
Költségvetési maradvány 
 
A 2015. évre jóváhagyott költségvetési maradvány összege 1.540,4 millió forint volt, 
amelyből 1.526,7 millió forint döntően vérellátási tevékenységhez feltétlenül szükséges 
működési és felhalmozási kiadásokra került felhasználásra a 2016. évben. Ezen belül főként 
vírustesztek, vérvételi zsákok, szakmai gépek és berendezések beszerzése, felújítása valósult 
meg a 2016. év első félévében. A befizetési kötelezettség 0,2 millió forint volt, amely az 
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint az 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 
alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjához nyújtott 
támogatás fel nem használt összegéből adódott. 

Az OVSZ 2016. évi alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 16.060,9 
millió forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 14.103,6 millió forint, így az 
intézmény 2016. évi költségvetési maradványának összege 1.957,3 millió forint, amelyből 
1.542,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 0,4 millió forint a a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a költségvetési szervek 
és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott 
támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2015. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához 
nyújtott támogatás, valamint a prémiumévek program keretében foglalkoztatottak 
támogatásának fel nem használt összegéből adódó, önrevízió alapján elvonásra felajánlott 
maradvány. A nemzetközi pályázatok finanszírozásával, valamint az OTKA programmal 
kapcsolatban keletkezett maradvány összege 26,3 millió forint.  

A szabad maradvány összege 415,0 millió forint, amely az 1807/2016. (XII. 20.) Korm. 
határozat alapján transzplantációs feladatok ellátásának fedezetére biztosított támogatás 
összegét tartalmazza. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az OVSZ eszközeinek és forrásainak főösszege 4,2%-kal nőtt 2015. évhez képest, így a záró 
állomány értéke 9.177,9 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 4,8%-kal csökkent az 
előző évhez képest, míg a forgó eszközök értéke 30,9%-kal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök állományának előző évhez viszonyított értéke azért maradt el a 2015. évi 
állományhoz képest, mert a regionális vérellátó központok fejlesztését célzó TIOP pályázat 
keretében a központokon végzett beruházások és felújítások megvalósítása már a 2015. évben 
megtörtént. A vagyoni értékű jogok 121,0 millió forinttal, az ingatlanok és a kapcsolódó 
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vagyoni értékű jogok 1,1 millió forinttal, a beruházások, felújítások 87,8 millió forinttal 
csökkentek az előző évi értékhez képest.  

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke azonban 18,3 millió forinttal haladta 
meg a nyitó értéket, az év végi állomány így 877,5 millió forint lett. 

A forgóeszközök értéke 256,8 millió forint értékben emelkedett, amelynek hátterében a 
vásárolt készletek záró értékének magasabb összege áll. A vásárolt készletek nagysága 2016. 
január 1-jén 552,4 millió forint volt, amely az év végére 819,7 millió forinton zárt. 2016. 
december 31-én az év elejéhez képest 72,3 millió forintos növekedés tapasztalható a 
diagnosztikai anyagoknál. A tesztkészlet 34,6 millió forinttal, a szakmai anyagok készlete 
148,7 millió forinttal, az egyéb anyagok 11,6 millió forinttal növekedtek. Összességében 
48,4%-os, azaz 267,3 millió forint értékű növekedés tapasztalható a nyitóállományhoz képest 
a vásárolt készletek tekintetében. Ennek oka, hogy az OVSZ tartalékot képzett a vérvételhez, 
illetve a vérkészítmény-előállításhoz szükséges legfontosabb anyagokból. 

A pénzeszközök értéke jelentősen, 324,8 millió forinttal magasabb, mint a 2015. év végén, a 
záró értéke 1.945,9 millió forint. 

Az OVSZ követelés állománya 162,0 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, 2016. 
december 31-én fennálló követelésállománya 1.931,8 millió forint.  

A forrás oldalon a saját tőke 11,2%-kal magasabb, mint a 2015. évben. A kötelezettségek 
összege 260,0 millió forinttal csökkent a bázis évi értékhez viszonyítva, amelyet a tudatos és 
szoros gazdálkodás magyaráz a szállítói fizetési határidők folyamatos csökkenése mellett. Így 
a kötelezettségek 2016. évi záró állománya 235,5 millió forint lett. A passzív időbeli 
elhatárolások nagy részét az OVSZ-nél futó nemzetközi pályázatok bevételeinek elhatárolt 
része adja.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 11.731,5 millió forintról 11.623,1 millió 
forintra csökkent az év során. Ebből a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó 
értéke mintegy 129,4 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 87,8 
millió forinttal csökkent az elmúlt év során. Ezzel szemben az immateriális javak bruttó 
értéke 60,5 millió forinttal, az ingatlanok értéke 48,3 millió forinttal emelkedett a 2015. évi 
állományhoz képest. A magasabb összeget a pályázati, valamint a saját forrásból megvalósuló 
ingatlan felújítások (a központban, illetve a Szekszárdi, a Péterfy Sándor utcai, valamint a 
Veszprémi Területi Vérellátó épületein végzett korrszerűsítések) indokolják.  

Elavult, nem használható gépek, berendezések, felszerelések, járművek selejtezésére összesen 
91,9 millió forint értékben, feleslegessé váló gépek, felszerelések értékesítésére 364,4 millió 
forint értékben került sor a 2016. évben. 

Az OVSZ hetente 300-320 helyszínen biztosít szervezett véradási lehetőséget a véradóknak, 
és ez évente közel 2 millió km szállítást jelent. A TIOP projekt által azonban lehetőség nyílt 
15 új kiszálló jármű megvásárlására, amelyek a mobil-véradások hatékonyabb szervezését és 
lebonyolítását segítik elő. A 15 db Opel Movano Combi típusú személyszállító gépjármű a 
2015. év decemberében beérkezett, de azok csak a 2016. év során kerültek aktiválására. 
Emiatt a beruházások és felújítások bruttó állománya mintegy 53,3%-kal csökkent az év 
végére.  

Az immateriális javak nettó értéke 148,7 millió forint volt december végén, amely 121,0 
millió forinttal alacsonyabb az év eleji induló nettó értéktől. A nettó értékek csökkenésének 
oka, hogy az eProgesa szakmai programmal kapcsolatos beszerzések nem követik az 
értékcsökkenés mértékét.  
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A 2016. évi záró értékcsökkenés összege 7.829,4 millió forint volt. A befektetett eszközök 
nettó értéke 191,6 millió forinttal csökkent az év eleji nettó állományértékhez (3.985,3 millió 
forint) viszonyítva. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 5.986,1 
millió forint. 

 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 

2016. évben az OVSZ-nél az alábbi nemzetközi programok futottak: 

Fodeus pályázat:  

A pályázat célkitűzése a szervcserék elősegítése az EU tagállamaiban. A pályázat futamideje 
3 év, amely a 2013. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakot érintette. A pályázat teljes 
összege 84.634,9 Euro volt, amelyből személyi jellegű kifizetésekre 28.200,0 Euro összegű 
önerőt kellett biztosítania az OVSZ-nek.  

A projekt támogatás részének értéke 56.434,9 Euro volt. A 2016. évben a pályázat 
költségvetésének terhére 10,5 millió forintot használt fel az OVSZ, amelyből az önrész 3,2 
millió forint volt. A pályázat lezárult, az utolsó beszámoló már leadásra került, de annak 
elfogadása csak a későbbiekben fog megtörténni. 

Vistart pályázat: 

A pályázat tárgya a sejt- és szövetbankok egységes kódrendszerének és ellenőrzésének 
megteremtése.  

A projekt célja, hogy egységes alapelveken támogatást nyújtson az uniós tagállamoknak a vér, 
szövetek és sejtek transzplantáció-felügyelet és -ellenőrzés területén. A pályázat elősegíti és 
megkönnyíti az együttműködést az engedélyezési, ellenőrzési és kölcsönös információátadási 
folyamatokban, amely megerősíti a tagországok egymás iránti bizalmát és hozzájárul a 
biztonságos betegellátáshoz a visszavezetési és nyomon követési eljárások összehangolása 
alapján. 

A program időtartama 5 év, amely a 2015. október 10. és 2020. október 9. közötti időszakot 
érinti. A pályázat teljes összege 262.424 euró, amelyből személyi jellegű kifizetésekre 
134.490 eurónak megfelelő önerőt kell az OVSZ-nek biztosítania. 

A projekt támogatás részének értéke 127.934 euró, amelyből 21,8 millió forint előleget az 
OVSZ a 2015. év folyamán megkapott. A pályázat keretében a 2016. évben 18,0 millió 
forintot használt fel az OVSZ, amelyből az önrész 2,3 millió forint volt. 

TIOP.2.2.3-11/1 -2012-0001 számú pályázat: 

Az OVSZ az ÁEEK-kel kötött konzorciális szerződés keretében valósította meg TIOP 
2.2.3/11/1 projektet, amelynek eredményeként az Európai Uniós követelményeknek 
megfelelő, korszerű regionális vérellátó központok kezdték meg működésüket Pécsen és 
Szegeden. 

Az egészségügy területén a vérellátás, mint stratégiai ágazat működik, amely garantálja 
minden beteg számára a vérbiztonságot Magyarországon. A vérellátás azonos, szigorú 
alapelvek és szakmai eljárásrendek szerint működik egész Európában, így hazánkban is, ezzel 
biztosítva a betegek egyenlő és azonos biztonsági szintű hozzáférését a vérkészítményekhez, 
vérhez. 
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A központok feladatai a magas szintű centralizált és automatizált vérkészítmények előállítása, 
a régiót alkotó három megye egészségügyi szolgáltatóinak ezzel való, igény szerinti 
kielégítése, valamint a vérkészletek és az igények közötti egyensúly szabályozása. A projekt 
keretében Pécsen és Szegeden olyan modern technológiájú, új vérellátó központok jöttek létre 
és kezdték meg működésüket, amelyek révén hatékonyabban valósítható meg ezek 
betarthatósága.  

A program időtartama 3 év, amely a 2012. szeptember 12. és 2015. január 31. közötti 
időszakot érintette. A pályázat teljes összege 3.000,0 millió forint volt, amely teljes egészben 
uniós forrásból valósult meg utófinanszírozás keretében. A projekt zárása 2015. év 
decemberében megtörtént, végelszámolására a 2016. év során került sor. 

EDITH pályázat: 

Az EDITH Pilot Projekt 2017. január 1. és 2019. december 31. között 36 hónapos időtartamra 
szóló EU finanszírozásban megvalósuló együttműködés. A három szakmai munkacsoport 
célja egyrészt a közös európai élődonor-regiszter létrehozása, másrészt a közös, európai 
recipiens utánkövetési regiszter kialakítása, harmadrészt a végstádiumú veseelégtelenség 
kezelési módszereinek felmérése és költséghatékonyság elemzése. 

A pályázat teljes költségvetése 75.697 euró, amelyből a személyi kifizetésekre 15.139 euró 
nak megfelelő önerőt kell biztosítani. A támogatási szerződés megkötésre került, így a projekt 
támogatási összegéből 5,6 millió forint előleget az OVSZ a 2016. év folyamán megkapott. 
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
20/5 Egyéb feladatok támogatása 

20/5/4 Peres ügyek 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 600,0   1 600,0 1 000,0 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -1 000,0 
Módosítások összesen 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 600,0 0,0 1 600,0 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 600,0 0,0 1 600,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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     1 600,0 1 600,0    0% 

ebből:  személyi juttatás     1 000,0       

Bevétel             

Támogatás     1 600,0 1 600,0 1 600,0  100% 

Előirányzat-maradvány            
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogcím eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. 
törvényben rögzített „Peres ügyek” jogcímcsoport alatt 1.600 millió forint került 
elkülönítésre, amelynek célja a fejezetnél folyamatban lévő peres eljárások éves kalkulált 
járulékos költségei – kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások – kifizetéseinek biztosítása. 
Az előirányzat terhére az ÁEEK 1.600,0 millió forint összegű támogatása valósult meg a 
folyamatban lévő 3 db peres eljárás jogerős lezárása érdekében. 
Az előirányzaton 1.600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, 
amelynek szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2017. évre. 
 
20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 

20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 201,6   201,6   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 80,0   80,0   
- Más fejezettől kapott előirányzat 0,5   0,5   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -9,0   -9,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 910,0 910,0     
- 2016.évi többletbevétel 1 569,4 1 569,4     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,4   20,4   
- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 2,0   2,0   
Módosítások összesen 2 573,3 2 479,4 93,9 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 774,9 2 479,4 295,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 201,6 0,0 201,6 

Módosítások kedvezményezettenként -9,0 0,0 -9,0 

 - saját intézménynek -9,0 0,0 -9,0 

    = meghatározott feladatra -9,0 0,0 -9,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 582,3 2 479,4 102,9 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 910,0 910,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1 569,4 1 569,4 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 0,5 0,0 0,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 80,0 0,0 80,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,4 0,0 20,4 

2016. évi módosított előirányzat 2 774,9 2 479,4 295,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 5 358,4 201,6 201,6 2 774,9 968,6 18% 35% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 2 825,6     1 569,4 1 569,4 56% 100% 

Támogatás 1 303,9 201,6 201,6 295,5 295,5 23% 100% 

Előirányzat-maradvány 2 136,9    910,0 910,0 43% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (5 db) 91,4   91,4 

− más fejezet intézménye (1 db) 1,8   1,8 

− alapítvány (7 db) 117,0   117,0 

− nonprofit társaság (1 db) 134,5   134,5 

− gazdasági társaság (1 db) 9,0   9,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (3 db) 14,5   14,5 

− elkülönített állami pénzalap 0,0     

− társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db) 324,7   324,7 

− egyéb (megjelölve) 275,7 0,0 275,7 

 központi kezelésű előirányzatok (1 db) 13,0   13,0 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 2,5   2,5 

 köztestület (3 db) 60,2   60,2 

 egyház (1 db) 200,0   200,0 

Összes kifizetés 968,6 0,0 968,6 

 
A jogcím 201,6 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került tervezésre, amely 
kiegészült 910,0 millió forint összegű 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 
69,4 millió forint tárgyévi bevétellel, 22,4 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, 0,5 
millió forint fejezetek közötti átcsoportosítással, 70,0 millió forint összegű átcsoportosítással 
az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján, 10,0 millió forint összegű átcsoportosítással a XI. Miniszterelnökség 
fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1683/2016. (XI. 
29.) Korm. határozat alapján, 1.500,0 millió forint átcsoportosítással a 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 
2.784,0 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 
 
A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet feltételei szerint, a tárca a magyarországi egészségügyi 
ellátások költségeire támogatást biztosít az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar 
nemzetiségűnek valló személyek részére. A tárca ezen támogatását az OEP közreműködése 
útján nyújtja.  
A Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása részfeladat terhére 100,0 millió 
forint került biztosításra az OEP részére.  
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Egészségügyi köztestületek támogatása 
 
Az Egészségügyi köztestületek támogatása részfeladatra 45,0 millió forint került tervezésre, 
amely kiegészült 12,8 millió forint évközi átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló 
mindösszesen 57,8 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 

− A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 2,3 millió forint került biztosításra. A 
Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás 
felhasználása az etikai normák megalkotására és megsértőinek szankcionálására 
irányuló közfeladat biztosítását szolgálta. 

− A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 30,6 millió forint került 
átadásra. A Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés 
értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította: 
= az etikai eljárásokban közreműködő területi szervezetek felkészítése; 
= a továbbképzések ellenőrzése; 
= az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképző helyeinek akkreditálási 

feladataiban való közreműködése; 
= országos és területi szinten zajló elektronikus szakmai továbbképzések 

szervezése; 
= jogi, munkajogi tanácsadás nyújtása. 

− A Magyar Orvosi Kamara részére 25,0 millió forint került biztosításra a Kamara 2015. 
évi tevékenységének utófinanszírozása, valamint 2016. évi kiadásainak támogatása 
céljából. A Kamara az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi 
XCVII. törvényben foglaltak alapján a támogatás terhére ellátta az etikai ítélkezéssel 
kapcsolatos feladatokat. 

 
Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása  
 
A részfeladaton tervezett 3,0 millió forint az OEP részére került átadásra. 
Az összeg a szerv, illetve a szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony alapján 
nem fedezett – 2014. október 1-je és 2015. december 31-e között felmerült költségeinek 
biztosítására került felhasználásra. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. § 
(2) bekezdése értelmében a donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-
kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással 
összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján 
nem fedezett – költségeinek megtérítésére.  
 
Egyéb egészségpolitikai feladatok 
 
Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra 38,6 millió forint került 
tervezésre, amely kiegészült 105,2 millió forint évközi átcsoportosítással. Az így 
rendelkezésre álló mindösszesen 143,8 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

− A Gyermekeink Jövőjéért Közhasznú Egyesület 0,5 millió forint összegű 
támogatásban részesült depresszióról szóló riportkönyv megírása érdekében; 

− Az Országos Epidemiológiai Központ részére 15,0 millió forint került átadásra 
HIV/AIDS prevenciós tevékenység megvalósítása céljából; 

− A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet részére 3,1 millió forint átadása történt 
egészségügyi gépek, berendezések beszerzése érdekében; 

− Az Otto Bock Hungaria Ortopédiai Kereskedelmi és Termelő Kft. részére 1,0 millió 
forint kerül tátadásra combprotézis biztosítása céljából; 
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− A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 40,0 millió forint összegű 
támogatásban részesült a koraszülött, születési károsodással világra jött gyermekek 
szűrése, terápiája érdekében; 

− A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2,0 millió forint támogatásban részesült a 
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetése céljából; 

− A Debreceni Hospice Ház Alapítvány részére 30,0 millió forint átadása valósult meg 
hospice ház kialakítása, fejlesztése, eszközbeszerzés érdekében; 

− A Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány 5,5 millió forint támogatást kapott 
fűtéskorszerűsítés megvalósítása, valamint tartozásainak kiegyenlítése céljából; 

− A Győri Kórházért Alapítvány részére 3,0 millió forint került átadásra a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórház szakdolgozóinak szakmai fejlődése érdekében 
rendezvényszervezés ellátásáért; 

− A Mosolygó Kórház Alapítvány 10,0 millió forint összegű támogatásban részesüt a 
beteg gyermekek kórházban töltött napjainak vidámabbá, elfogadhatóbbá tétele 
érdekében; 

− A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,5 millió forint támogatást 
kapott a „Szombathely a Segítés Városa” megnevezésű kiadvány megjelenítése és 
terjesztése céljából; 

− A Magyar Hospipce Alapítvány részére 4,4 millió forint került átadásra felnőtt hospice 
ellátás támogatása céljából; 

− A Semmelweis Egyetem 9,0 millió forint összegű támogatásban részesült újszülöttkori 
hallásszűrésre alkalmas eszközök beszerzése érdekében; 

− A Hetényi Hirsch Alapítvány 2,0 millió forint támogatásban részesült a Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb részére végrehajtott eszközbeszerzés céljából; 

− A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 2,5 millió forintot kapott a Majosházi 
Hospice Ház fűtésrendszerének kialakítása érdekében; 

− 9,0 millió forint felhasználása praxisjog fenntartásának támogatása céljából valósult 
meg; 

− A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 2,5 millió forint átadása valósult meg 
egészségügyi szűrővizsgálatok és felvilágosítás céljából; 

− A Surd Község Önkormányzata 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült 
orvosi rendelő műszerbeszerzése céljából; 

− Az OEP részére 1,9 millió forint került átadásra szerv-, szövetadományozás 
költségeinek megtérítése érdekében. 

 
A részelőirányzaton mindösszesen 30,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 

− A Tüdógyógyászatért Alapítvány 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült 
korszerű mozgásterápiás eszközpark létrehozása céljából. 

− Az egészségügyi infrastrukturális beruházások uniós forrásból el nem számolható 
költségeinek biztosítása érdekében a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program meghatározott egészségügyi projektjei támogatásának növeléséről és 
nagyprojektkénti jóváhagyásukra irányuló támogatási kérelmeiknek az Európai 
Bizottsághoz történő benyújtásáról szóló 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat, a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának egészségügyi 
infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások 
támogathatóságáról szóló 1788/2013. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a regionális 
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operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi 
infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások 
biztosításáról szóló 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat értelmében 7.419,8 millió 
forint forrásnövekményt hagyott jóvá. Fejezetek közötti átcsoportosítás útján 5.089,0 
millió forint került átadásra, amely forrás fel nem használt része 274,0 millió forint 
összegben visszautalásra került a ME részére. 

− Az OEP részére 152,2 millió forint átadása valósult meg a határon túli magyarok 
magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása céljából. 

− Bokod Község Önkormányzata 10,0 millió forint támogatásban részesült a Bokodi 
Egészségház részére gépek, berendezések beszerzése céljából. 

− A Borsod megye Újszülöttjeiért Alapítvány részére 26,4 millió forint támogatás került 
átadásra Komplex Magzati Észlelőrendszer kialakítása és szülészeti ágyak beszerzése 
érdekében. 

− A Tolna Megyei Balassa János Kórház részére 4,6 millió forint átadása történt 
tornatermi eszközök beszerzése tárgyában. 

− A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 9,5 millió forint támogatásban részesült a 
fiatalok dohányzási szokásait felmérő tanulmány elkészítése, illetve a Veleszületett 
Fejlődési Rendellenességek Regisztereinek Nemzetközi Szervezete (ICBDSR) és 
Egészségjelentés 2015. c. konferencia megrendezése tárgyában. 

− Az ÁEEK részére 34,5 millió forint átadása valósult meg az intézményi 
vérfelhasználás feltételrendszerét megteremtő pilot program elvégzése tárgyában. 

− 4,6 millió forint került biztosításra a KEF részére. 
− A Semmelweis Egyetem 31,5 millió forint támogatásban részesült a Prionbetegségek 

Referencia Központ működtetése, továbbá a fiatal felnőttkori szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzésével kapcsolatos program lefolytatása céljából. 

− A Heim Pál Gyermekkórház részére 0,3 millió forint támogatás került átadásra a 
működésképtelenné vált otoakusztikus emissziós készülék megjavítása céljából. 

− 200,0 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII.23.) Korm. határozat értelmében 
a Budapesti Szent Ferenc Kórház részére került átadásra új szárnyrész építése céljából. 

− 134,5 millió forint az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az EH 
Centrum Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére került átadásra a Közép-
Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati és Képzési Központ létesítésének 
előkészítéseként. 

− A Borsod megye Újszülöttjeiért Alapítvány részére 2,3 millió forint támogatás került 
átadásra Komplex Magzati Észlelőrendszer kialakítása és szülészeti ágyak beszerzése 
érdekében. 

− A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 2,4 millió forint átadása valósult meg etikai 
vétségű tárgyú eljárások lefolytatása érdekében. 

 
A részelőirányzaton mindösszesen 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett.  
 
A tárgyévi bevételek felhasználása: 

− A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részére 1.500,0 millió 
forint támogatás került átadásra a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
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költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1767/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat értelmében, az egyesület 2016-2018. évi tevékenységének támogatása 
céljából. 

− A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet részére 1,3 millió forint került átadásra 
egészségügyi gépek, berendezések beszerzése érdekében. 

− Az OEP 67,7 millió forint összegű támogatásban részesült a határon túli magyarok 
magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása céljából. 

 
A részelőirányzaton mindösszesen 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett.  
 

20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 092,0   2 092,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,3 4,3     
- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7     
Módosítások összesen 6,0 6,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 098,0 6,0 2 092,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 092,0 0,0 2 092,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 6,0 6,0 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,3 4,3 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 098,0 6,0 2 092,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányz
at 

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 2 087,2 2 092,0 2 092,0 2 098,0 2 096,3 100% 100% 

      ebből:  személyi 
juttatás 

            

Bevétel 4,3     1,7 1,7 40% 100% 

Támogatás 2 087,2 2 092,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 100% 100% 

Előirányzat-
maradvány 

     4,3 4,3  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (1 db) 2 096,3   2 096,3 

Összes kifizetés 2 096,3 0,0 2 096,3 

 
A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. 
határozatban döntés született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az 
önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, 
valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról. 
2005 novemberében megalakult az új, 100%-ban az OMSZ vagyonkezelésében – így az állam 
tulajdonában – lévő Légimentő Nonprofit Kft. A nemzetközi közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák Heli Air Gmbh. 
lett, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-
helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének 
megfelelően öt gép bérlése a szerződés értelmében határozott időre – 10 évre – került 
meghatározásra.  
A Légimentő Nonprofit Kft. és a HeliAir Gmbh. között 2014. augusztus 25-én további 2 db új 
helikopter bérlésére irányuló szolgáltatási szerződés jött létre, amelynek célja a 2014. október 
28-tól mentési tevékenységre a továbbiakban nem használható saját tulajdonú egyhajtóműves 
mentőhelikopterek kiváltása. 
Ez a hét bérelt gép képes arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben 
lefedje, lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való 
hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget. 
A jogcímen 2.092,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra, 
amely 4,3 millió forint 2015. évi előirányzat maradvány igénybevételével valamint 1,7 millió 
forint többletbevétel előirányzatosításával 2.098,0 millió forintra módosult, amelynek terhére 
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részesült támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 
2016. évi forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében.  
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A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére 4,3 millió forint került biztosításra a 2015. évi 
pilótaképzés megszervezése érdekében érdekében 
 

20/22/6 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 957,6   957,6   

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -8,3   -8,3   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 69,5 69,5     
- 2016.évi többletbevétel 30,9 30,9     
Módosítások összesen 92,1 100,4 -8,3 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 049,7 100,4 949,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 957,6 0,0 957,6 

Módosítások kedvezményezettenként -8,3 0,0 -8,3 

 - saját intézménynek -8,3 0,0 -8,3 

    = meghatározott feladatra -8,3 0,0 -8,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 100,4 100,4 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 69,5 69,5 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 30,9 30,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 049,7 100,4 949,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 487,1 957,6 957,6 1 049,7 1 008,2 207% 96% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel       30,9 30,9  100% 

Támogatás 556,6 957,6 957,6 949,3 949,3 171% 100% 

Előirányzat-maradvány      69,5 69,5  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (1 db) 12,8 12,8   

− nonprofit társaság (18 db) 470,4 470,4   

− önkormányzat/vagy intézménye (18 db) 474,6 474,6   

− egyéb (megjelölve) 50,4 50,4 0,0 

 társulások és költségvetési szervei  (2 db) 50,4 50,4   

Összes kifizetés 1 008,2 1 008,2 0,0 

 
A jogcímen 957,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amelynek 
célja a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák (EFI) működésének támogatása. 
Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként létrejött EFI-kben cél és ezáltal 
feladat az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az 
EFI tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat alkalmazva 
kockázatbecsléssel, állapotfelméréssel, életmódváltási programok megvalósításával személyes 
tanácsadási rendszeren keresztül támogatja klienseit.  
Az előirányzat terhére 38 db EFI támogatására történt kötelezettségvállalás mindösszesen 
949,3 millió forint összegben, amelynek pénzügyi teljesítése tárgyévben megvalósult. 
További 8,3 millió forint átcsoportosításra került a Semmelweis Egyetem részére. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 
A 2015. évi támogatások terhére 4 db EFI részére a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2016. évre, 
amely szervezetek részére 46,1 millió forint kifizetés történt. A részfeladaton 10,6 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
Tárgyévi bevételek felhasználása 
A részfeladaton 30,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 700,0   700,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 350,0 350,0     
- 2016.évi többletbevétel 136,2 136,2     
Módosítások összesen 486,2 486,2 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 186,2 486,2 700,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 700,0 0,0 700,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 486,2 486,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 350,0 350,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 136,2 136,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 186,2 486,2 700,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 
előirány

zat 

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 700,0 700,0 700,0 1 186,2 700,0 100% 59% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel       136,2 136,2  100% 

Támogatás 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 350,0    350,0 350,0 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− gazdasági társaság (1 db) 700,0 700,0   

Összes kifizetés 700,0 700,0 0,0 
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A Gyftv. 41. §-a alapján olyan közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, 
amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és az ellátandó 
lakosságszám vagy a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése miatt a gyógyszerforgalmazásból 
származó árrés-bevételük hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, a 
működőképesség fenntartásához működési célú támogatásban részesülhetnek. 
 
A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszertárak működési célú támogatása a lakosság 
folyamatos, magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges. 
 
A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza, 
amelynek értelmében azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek 
az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, gyógyszerforgalmi adataikból 
számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegük a tárgyévet 
megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 millió forint volt és legalább heti 40 órában nyitva 
tartanak, negyedévente támogatást kaphatnak. 2016. január 1-jével a legkisebb forgalmú, egy 
adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertárak fokozottabb támogatása 
érdekében módosult a támogatás elosztásának rendje oly módon, hogy egy további, 1,5-szeres 
szorzó került bevezetésre a közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó 5 millió 
forint alatti féléves árrés-tömeggel rendelkező gyógyszertárak számára. Így azok a 
gyógyszertárak, amelyek közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árrés-
tömege a tárgyévet megelőző év első félévében az 5 millió forintot elérte, de a 6 millió 
forintot nem haladta meg, 25%-kal, amelyeké az 5,0 millió forintot nem haladta meg, azok 
50%-al magasabb támogatásban részesülhetnek. 
2016. január 1-jével módosult a fiókgyógyszertárak működtetéséért járó támogatás mértéke is. 
Ennek megfelelően, azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek az 
adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, közfinanszírozott gyógyszer 
forgalmazásából származó árrés-tömegük a tárgyévet megelőző év első félévében legfeljebb 
7,2 millió forint volt és fiókgyógyszertárral is rendelkeznek, legfeljebb 2 fiókgyógyszertár 
után 20 ezer forint helyett 30 ezer forint költségvetési támogatást kaphatnak, 
fiókgyógyszertáranként. 
 
A támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítványt a tárgynegyedévet követő 
harmadik hónap 20. napjáig kérelmezhetik a közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozások az egészségügyi államigazgatási szervnél, amely határidő jogvesztő.  
 
A támogatás 2007. évtől költségvetési támogatásnak minősül, a támogatás igénylésére és 
folyósítására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályai az irányadóak. A 
közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások a támogatást a tárgynegyedévet követő 
negyedik hónap első napjától igényelhetik az illetékes elsőfokú állami adóhatóságtól. 
 
Az előirányzaton 700,0 millió forint költségvetési támogatás került jóváhagyásra, amely 350,0 
millió forint 2015. évi maradvány előirányzatosításával és 136,5 millió forint többletbevétel 
előirányzatosításával 1186,2 millió forintra módosult. 
 
A NAV részére 2016. évben átutalásra került a 2015. évi 350,0 millió forint maradvány és 
350,0 millió forint támogatási előirányzat. A NAV részéről a támogatásra jogosult 
gyógyszertárak felé a 700,0 millió forint teljes mértékben kiutalásra került. 
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20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 370,0   370,0   

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -43,0   -43,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -325,0   -325,0   
Módosítások összesen -367,8 0,2 -368,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2,2 0,2 2,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 370,0 0,0 370,0 

Módosítások kedvezményezettenként -43,0 0,0 -43,0 

 - saját intézménynek -43,0 0,0 -43,0 

    = meghatározott feladatra -43,0 0,0 -43,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -324,8 0,2 -325,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -325,0 0,0 -325,0 

2016. évi módosított előirányzat 2,2 0,2 2,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 0,9 370,0 370,0 2,2 1,7 189% 77% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 1,0 370,0 370,0 2,0 2,0 200% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,1    0,2 0,2 200% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− gazdasági társaság (1 db) 1,7   1,7 

Összes kifizetés 1,7 0,0 1,7 

 
A Gyftv. 2011. január 1-jétől életbe lépett változásainak megfelelően a közforgalmú 
gyógyszertárat működtető vállalkozásokban 2017. január 1-jéig teljesíteni kellett a 
gyógyszerészi többségi tulajdont. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2016. június 30-ig állami kamattámogatással 
kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os) kamatozású hitelre volt jogosult az a gyógyszerész, aki 
tulajdonhányadot kívánt szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánta növelni a hitelcéllal érintett 
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban. 2016. július 1-jével a Korm. rendelet olyan 
irányba módosult, amely alacsonyabb kamatteher mellett nagyobb hitelösszeg igénybevételét 
tette lehetővé. Így a felvehető hitel nagysága személyenként 60 millió forintról 150 millió 
forintra emelkedett (annak érdekében, hogy a nagy értékű, nagyforgalmú gyógyszertáraknál is 
érdemi segítséget nyújtson a hitel). A gyógyszerészek kamatterhe az eddigi 3%-ról 1,5%-ra 
csökkent, egy gyógyszertár esetében 1 gyógyszerész helyett már 3 gyógyszerész élhetett a 
hitelfelvétel lehetőségével, illetve a konkrét hitel mértéke üzleti terv alapján került 
meghatározásra (a maximális eseti hitelösszeg számítására eddig alkalmazott képlet alapján 
történő számítás helyett). A gyógyszerészek részére a 1,5%-os kamatszintet 4,5 %-os 
kamattámogatás biztosította. 
 
A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 370,0 millió forint volt, amely a 0,2 
millió forint 2015. évi maradvány előirányzatosításával és 137,4 millió forint kincstári és 
pénzügyi tranzakciós illeték fedezetének biztosítására történő átcsoportosításával 232,8 millió 
forintra módosult. A kamattámogatásra jogosult gyógyszerészek részére kiadott támogatói 
okiratok alapján 2016. évre vonatkozóan az előirányzott kamattámogatás 2,0 millió forint 
volt. A támogatottak részére kifizetésre került az előző évi 0,2 millió forint maradvány, illetve 
1,4 millió forint támogatási előirányzat.  A Semmelweis Egyetem javára 43,1 millió forint, a 
20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
javára 187,5 millió forint került átcsoportosításra. A keletkezett maradvány 0,5 millió forint. 
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20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 999,0   6 999,0 5 222,4 

Módosítások jogcímenként       

- Más fejezetnek átadott előirányzat -113,3   -113,3 -89,2 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -5 602,4   -5 602,4 -3 481,4 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 206,0 2 206,0     
- 2016.évi többletbevétel 116,8 116,8     
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -1 196,1 
Módosítások összesen -3 392,9 2 322,8 -5 715,7 -4 766,7 
2016. évi módosított előirányzat 3 606,1 2 322,8 1 283,3 455,7 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 999,0 0,0 6 999,0 

Módosítások kedvezményezettenként -5 715,7 0,0 -5 715,7 

 - saját intézménynek -5 602,4 0,0 -5 602,4 

    = meghatározott feladatra -5 602,4 0,0 -5 602,4 

 - más fejezet intézménynek -113,3 0,0 -113,3 

    = meghatározott feladatra -113,3 0,0 -113,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 322,8 2 322,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 206,0 2 206,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 116,8 116,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 606,1 2 322,8 1 283,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 487,8 6 999,0 6 999,0 3 606,1 1 917,3 77% 53% 

      ebből:  személyi juttatás   5 222,4 5 222,4 455,7    0% 

Bevétel       116,8 116,8  100% 

Támogatás 1 917,1 6 999,0 6 999,0 1 283,3 1 283,3 67% 100% 

Előirányzat-maradvány 2 776,6    2 206,0 2 206,0 79% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (74 db) 1 840,2   1 840,2 

− más fejezet intézménye (2 db) 7,6   7,6 

− alapítvány (2 db) 6,4   6,4 

− nonprofit társaság (1 db) 3,6   3,6 

− gazdasági társaság (32 db) 36,6   36,6 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 1,2   1,2 

− egyéb (megjelölve) 21,7 0,0 21,7 

 egyház (2 db) 21,7   21,7 

Összes kifizetés 1 917,3 0,0 1 917,3 

 
A jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 6.999,0 millió forint volt, amely más fejezet 
részére és saját intézménynek történő előirányzat-átcsoportosítással, az előző évi maradvány, 
valamint a 2016. évi többletbevétel előirányzatosításával 3.606,1 millió forintra módosult. 
A szakorvos képzés jelenleg két szakképzési rendszerben történik, a szakképzést 2015. június 
30-ig megkezdő rezidensekre vonatkozó szabályokat és támogatások körét az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr.1.), a 2015. július 1-jét követően szakképzést megkezdőkre vonatkozó 
szabályokat és támogatások körét az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 
rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok 
támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. Mindkét rendszer 
alapján a kifizetések csak a tényleges szakorvos jelölti képzési tevékenység esetén történnek, 
a támogatások biztosításának feltétele, hogy az ENKK által működtetett elektronikus felületen 
mind a képzőhely, mind a szakképzést koordináló egyetem igazolja a rezidens adott havi 
teljesítését. Ebből adódóan a jelölt után nem történik állami finanszírozás, amennyiben pl. a 
képzését szünetelteti, vagy önhibájából meghosszabbodik annak ideje. Emellett a támogatások 
rendszere olyan módon került kialakításra, hogy azok garantáltan a képzésben aktívan 
közreműködő személyekhez és intézményekhez (egyetem, tutor/mentor, egészségügyi 
szolgáltató) jussanak el, illetve a szakorvos képzésre rendelkezésre álló összeg módot 
adhasson a hiányszakmák felé történő ösztönzésre. 
 
A szakorvos képzés minőségi és financiális garanciáit egy szerződéses rendszer biztosítja (a 
szakorvos jelölt képzési szerződése az egyetemmel, foglalkoztatási szerződése a képzése alatt 
őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató szerződése a folyósítandó állami 
támogatásokról a minisztériummal). A szakorvos képzés költségvetési forrásának a 
kezelésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a 2015. évhez hasonlóan a 2016. évben is 
az ENKK végezte. 
 
Az előirányzat felhasználása érdekében lebonyolítási megállapodás megkötésére került sor az 
ENKK-val, amely értelmében a 2016. évben összesen 169 támogatási szerződés alapján, 
összesen 111 egészségügyi szolgáltató részére került sor kifizetésekre, mindösszesen  
4.219,0 millió forint összegben. 
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A 2015. évben keletkezett, 338,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány az 1669/2016. (XI. 27.) Korm. határozat alapján került visszahagyásra. 
 
Az előirányzaton 1.688,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 

20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 510,2 5 510,2     

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 109,0 1 109,0     
- 2016.évi többletbevétel 361,2 361,2     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 187,6   187,6   
Módosítások összesen 1 657,8 1 470,2 187,6 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 7 168,0 6 980,4 187,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 510,2 5 510,2 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 657,8 1 470,2 187,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 109,0 1 109,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 361,2 361,2 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 187,6 0,0 187,6 

2016. évi módosított előirányzat 7 168,0 6 980,4 187,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 189,3 5 510,2 5 510,2 7 168,0 3 811,2 174% 53% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 2 327,5 5 510,2 5 510,2 5 871,4 5 870,9 252% 100% 

Támogatás       187,6 187,6  100% 

Előirányzat-maradvány 970,8    1 109,0 1 109,0 114% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (71 db) 3 811,2 3 811,2   

Összes kifizetés 3 811,2 3 811,2 0,0 

 
A költségvetési törvény értelmében „Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, 
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. 
§-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. „Egészségügyi intézmények rendkívüli 
támogatása” megnevezésű jogcímcsoport bevételét képezi.” 
A 2016. évre 5.510,2 millió forint bevételi és kiadási előirányzattal került meghatározásra, 
amely 187,6 millió forint előirányzat átcsoportosítással 5.697,8 millió forintra módosult. 
A rendelkezésre álló forrás felhasználására vonatkozóan beérkező igények feldolgozására, 
szűrésére, illetve a megítélt támogatások támogatott részére történő biztosítására az ÁEEK 
került lebonyolító szervként kijelölésre, amely feladatra 500,0 millió forint lebonyolítási díj 
került megítélésre és átadásra a szervezet részére. 
Az ÁEEK közreműködésében 5.424,3 millió forint összegben került sor az egészségügyi 
intézmények előre nem látható, vis maior igényeinek támogatására, amelynek pénzügyi 
teljesítése 2.814,3 millió forint összegben valósult meg tárgyévben. 
 
Az előirányzaton 2.883,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2,809,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 74,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
A megítélt támogatás 22,01 %-a szolgálta az intézmények fizetőképességének fenntartását, 
76,7 %-a beruházás jellegű kiadásokra ad fedezetet, jellemző módon valamilyen káresemény 
bekövetkezte előtt vagy után, és az összeg 1,29%-a projektek finanszírozását segítette. A 
támogatások 94,26 %-a vissza nem térítendő, míg 5,74 %-a visszatérítendő. A visszatérítendő 
támogatások kártérítési kötelezettségek kifizetéséhez, valamint szállítók felé fennálló 
tartozások rendezéséhez kerültek megítélésre. A támogatásokból a legmagasabb összeget 
2016-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kapta, 
összesen 251,6 millió forint támogatásban részesült.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 
A 2015. évről kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthozott 1.019,3 millió forintból 
907,1 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg tárgyévben. 112,2 millió forint maradvány 
kifizetése meghiúsult. 
 
Tárgyévi bevételek felhasználása 
Az előirányzaton 360,7 millió forint összegű bevétel realizálódott, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt képez. 
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20/22/25 Új budapesti kórház előkészítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0   1 000,0   

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -1 000,0   -1 000,0 -14,2 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     14,2 
Módosítások összesen -1 000,0 0,0 -1 000,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként -1 000,0 0,0 -1 000,0 

 - saját intézménynek -1 000,0 0,0 -1 000,0 

    = meghatározott feladatra -1 000,0 0,0 -1 000,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   1 000,0 1 000,0       

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás   1 000,0 1 000,0       

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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A jogcím 1.000,0 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, 
amelynek terhére az ÁEEK 982,0 millió forint támogatásban részesült az Egészséges 
Budapest Program programszervezetének működtetése érdekében. 
 
2016. február 15 - 2016. december 31. közötti időszakban a Program keretén belül elkészült 
az Egészséges Budapest Program működését szabályzó Működési Kézikönyv, felállításra 
került a programszervezet, kialakításra került a program működése során létrejövő 
dokumentációk, valamint eredménytermékek nyilvántartását biztosító internetes felület. 
A program céljai mentén igazgatóságok, valamint szakmai munkacsoportok alakultak. A 
program felügyeletére, ellenőrzésére Program Irányító Bizottság került létrehozásra, amely a 
program legfelsőbb operatív irányító szervezete. 
Az Új Budapesti Kórház-koncepció előkészítésével kapcsolatos előkészítő munkálatok során 
elkészült a számításba jöhető kórházfejlesztési helyszín/helyszínek szükséglet-alapú 
fejlesztési koncepciója. 
 
További 18,0 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatása részére az új budapesti kórház 
előkészítésével kapcsolatos projekt team szakmai munkájának finanszírozására. 
 

20/22/26 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányz
at 

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   300,0 300,0 300,0 286,1  95% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás   300,0 300,0 300,0 300,0  100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 286,1 0,0 286,1 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 2,4   2,4 

 egyház (7 db) 283,7   283,7 

Összes kifizetés 286,1 0,0 286,1 

 
2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely 
alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerültek az egészségügyi ágazat 
egyházi fenntartásban lévő intézményei is. A fentiekre tekintettel az Egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzatán 300,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. 
A támogatás összege 10 egyházi fenntartású egészségügyi intézmény között került felosztásra 
az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatáról a 2015. évben nyújtott 
finanszírozás arányában. 
 
Az előirányzaton 13,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2017. évre. 
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20/22/27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 780,0   780,0   
Módosítások összesen 780,0 0,0 780,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 780,0 0,0 780,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 780,0 0,0 780,0 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 780,0 0,0 780,0 

2016. évi módosított előirányzat 780,0 0,0 780,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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     780,0 780,0 780,0  100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás     780,0 780,0 780,0  100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 780,0 780,0 0,0 

 egyház (1 db) 780,0 780,0   

Összes kifizetés 780,0 780,0 0,0 

 
A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A költségvetési törvény módosításának 
hatálybalépésével 780,0 millió forint összegű előirányzat állt rendelkezésre. . 
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Ez az előirányzat a Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozását biztosította az 
alábbiak szerint:   

− a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest, Frankel Leó út 54. 
szám alatti székhelyű telephelye komplex felújítása, 

− a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Vác, Március 15. tér 7-9. 
szám (2943/4 hrsz.) alatti telephelye bővítése és felújítása, 

− a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi 
Háza épületének energiahatékonysági célú felújítása, 

− A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapítandó szociális létesítmény 
kialakításához és az erre rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 hrsz.) 
alatti ingatlan felújítása. 

 
Az előirányzat terhére a Betegápoló Irgalmas Rend 780,0 millió forint összegű támogatása 
valósult meg, amelynek célja az általa üzemeltetett Budai Irgalmasrendi Kórház komplex 
felújítása I. ütemeként előkészítési és mérnöki feladatok, továbbá építési kivitelezési munkák 
megvalósítása.  
 

20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,1   100,1   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 100,1 0,0 100,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,1 0,0 100,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 100,1 0,0 100,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100% 100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 100,1 100,1 0,0 

 egyéb civil szervezet (1 db) 100,1 100,1   

Összes kifizetés 100,1 100,1 0,0 

 
A jogcímen megtervezett 100,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar 
Vöröskereszt részére került biztosításra. 
 
A szervezet a támogatás terhére a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben 
meghatározott, és az alapszabályukban vállalt alábbi feladatokat látta el: 

− nemzetközi kapcsolattartás; 
− keresőszolgálat működtetése; 
− véradásszervezés; 
− szociális, gyermekvédelmi tevékenységekkel – egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységek segítése; 
− elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenységek támogatása; 
− katasztrófa helyzetekre történő felkészülés és válaszadás; 
− szakmai továbbképzések lebonyolítása, alapképzésének megszervezése, koordinálása; 
− ifjúsági tevékenységek segítése, koordinálása; 
− adománykezelés. 
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20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 30,0 30,0 0,0 

 egyéb civil szervezet (1 db) 30,0 30,0   

Összes kifizetés 30,0 30,0 0,0 

 
A megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Rákellenes Liga 
részére került biztosításra az alábbiak szerint. 
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A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését a daganatos 
betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében 
országszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az 
idősekig minden korosztályt. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok 
fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek 
az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély 
vonalon képzett önkéntesek várják a segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek 
hívását. 
 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 

− az egészség megőrzésének támogatása, a rák kockázatának csökkentésére irányuló 
szakmai tevékenység ellátása, a korai felismerés elősegítése; 

− az ez irányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása; 
− együttműködés a helyi és megyei önkormányzatokkal, kórházakkal, egészségügyi 

szolgáltatókkal és civil szervezetekkel; 
− a magyar rákellenes mozgalom képviselete mind hazai, mind nemzetközi fórumokon; 
− előadások, képzések szervezése háziorvosok, betegek, önkéntesek részére. 

 

20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 51,3   51,3   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,3 6,3     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0   
Módosítások összesen 21,3 6,3 15,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 72,6 6,3 66,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 51,3 0,0 51,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 21,3 6,3 15,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,3 6,3 0,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0 0,0 15,0 

2016. évi módosított előirányzat 72,6 6,3 66,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 53,0 51,3 51,3 72,6 70,6 133% 97% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 59,3 51,3 51,3 66,3 66,3 112% 100% 

Előirányzat-maradvány      6,3 6,3  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− alapítvány (8 db) 32,8 32,8   

− egyéb (megjelölve) 37,8 37,8 0,0 

 egyesületek, szövetségek  (6 db) 37,8 37,8   

Összes kifizetés 70,6 70,6 0,0 

 
Az Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatra 51,3 millió forint került megtervezésre, amely kiegészült 21,3 millió 
forint évközi fejezeten belüli átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 72,6 
millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása 
 
A Gézengúz Alapítvány 1990. évben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi 
és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett 
habilitációs/rehabilitációs programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a 
gyermekek óvodai, iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, 
multidiszciplináris, összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségének elérése, 
folyamatának idejét minimálisra történő csökkentése, elérni a legteljesebb integráció esélyét 
mind a gyermek, mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, 
oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az Alapítvány 
évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek folyamatos hosszú távú 
ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek szakvizsgálatát és kontrollját látják el.  
 
Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a 20,0 millió forint 
támogatás felhasználása az alábbi feladatok ellátását segítette elő: 
- a születési károsodással világra jött gyermekek magas szintű és komplex egészségügyi 

szakellátásának, és abba beágyazott pedagógiai programoknak a biztosítása; 
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- a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez szükséges 
kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása; 

- az egészségügyi alapellátásban dolgozók, valamint a rehabilitációs szakértői bizottságok 
munkatársai és a speciális pedagógiai munkát végzők tudományos, szakmai képzésében 
történő részvétel. 

 
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civil szervezet két 
tevékenységi területe: a szervátültetett, és a szervre váró gyerekek testi – lelki rehabilitációja, 
a szülőknek való segítségnyújtás a hétköznapok problémáinak megoldásában, valamint a 
donáció – transzplantáció fontosságának minél szélesebb rétegekkel való megismertetése, 
elfogadtatása. Az Alapítvány célja a szervátültetésre alkalmas betegek tájékozottságának 
növelése általánosságban a transzplantációval kapcsolatosan, és speciálisan az élődonoros 
szervátültetésről a betegek és családtagjaik, hozzátartozóik együttes tájékoztatása. Ennek 
eszköze az a Fórum, amelyet az Alapítvány 2010 óta szervez egy-egy transzplantációs 
centrum régiójába tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik 
számára. 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére biztosított 2,0 millió forint 
támogatásból 2016. évben 4 db fórum került megrendezésre a donáció, transzplantáció 
témakörében, egy-egy transzplantációs centrum régiójába tartozó dializált, illetve 
predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik részére. A résztvevők - egy-egy fórum 
alkalmával 100-200 fő – tájékoztatást kaptak a transzplantációval kapcsolatos sebészeti és 
nefrológiai kérdésekről, a várólistára kerülés feltételeiről, a szükséges kivizsgálásokról, 
tennivalókról, törvényi szabályozásokról, hasznos tudnivalókról, a transzplantáló centrumok 
sebész és nefrológus szakorvosaitól. Az élődonoros transzplantációról személyes 
élménybeszámolókat hallhattak a házastársaktól, gyerek-szülő pároktól, unokatestvérektől.  
 
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 
 
A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 1966-ban 
alakult meg, 36 társaság részvételével. A Szövetség célja, hogy támogassa és elősegítse a 
legmagasabb szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását, a legmagasabb minőség 
elérését az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió 
polgárai Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek. 
 
A Szövetség részére nyújtott 3,0 millió forint támogatás terhére az alábbi feladatok kerültek 
megvalósításra: 

− a sürgősségi ellátással összefüggésben felmerült problémák részletes megvitatása 
céljából sürgősségi interdiszciplináris fórum megrendezése; 

− cselekvési program kidolgozása; 
− a munkafolyamat végén a tapasztalatokról, javaslatokról záródokumentum készítése. 

 
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület támogatása 
 
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület részére átadott 30,0 millió forint 
támogatás biztosította a Rupert sürgősségi mentőhajó 2016. évi működtetését. 
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Civil Szervezetek Egyéb Egészségpolitikai célú támogatása 
 

− A Magyar Rezidens Szövetség 2,0 millió forint támogatásban részesült rezidensek 
részére szóló tájékoztató anyagok elkészítése, továbbá információs nap megszervezése 
tárgyában. 

− A Magyar Hospice Alapítvány részére 0,7 millió forint támogatás került átadásra 
felnőtt hospice ellátás biztosítása érdekében. 

− Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 0,5 millió forint támogatásban 
részesült, amelynek célja a scleroderma ritka betegségről szóló ismeretterjesztő, 
lektorált kiadvány megjelenítése és terjesztése. 

− Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat Egyesület 0,3 millió 
forint támogatásban részesült a 10. Multidiszciplináris Diákkonferencia 
megszervezésére. 

− Az Egészséges Életmódésrt Hit és Sport Alapítvány részére 0,4 millió forint 
biztosította a Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa döntőjének megrendezését. 

− A Békés Megyei Culinary Team Alapítvány 0,5 millió forint támogatásban részesült 
az Erfurti Culinari Olimpián történő részvétel érdekében. 

− A Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága 2,0 millió forint támogatásban 
részesült a 31. Alzheimer Világkonferencia megrendezése érdekében. 

− A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 3,0 millió forint összegű 
támogatásban részesült a magas koraszülésszám csökkentésére irányuló prevenciós 
program érdekében. 

− A Gyermekeink Egészséges Fogaiért Közhasznú Alapítvány részére 2,0 millió forint 
került átadásra az Európai Fogászati Népegészségügyi Kongresszus megrendezése 
érdekében. 

− A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 2,0 millió forint támogatásban részesült a Házi 
Gyermekorvoslás Gyakorlata című kézikönyv kiadása érdekében. 

− A Borsod Megye Újszülöttjeiért Alapítvány 1,3 millió forint összegű támogatást 
kapott Komplex Magzati Észlelőrendszer kialakítása és szülészeti ágyak beszerzése 
céljából. 

− A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 3,0 millió forint összegű 
támogatásban részesült a szervátültetett gyermekek rehabilitációja érdekében. 

 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 

− A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 2,0 millió forint támogatásban részesült a Házi 
Gyermekorvoslás Gyakorlata című kézikönyv kiadása tárgyában. 

− A Borsod megye Újszülöttjeiért Alapítvány részére 1,3 millió forint támogatás került 
átadásra Komplex Magzati Észlelőrendszer kialakítása és szülészeti ágyak beszerzése 
érdekében. 

− A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 4,5 millió forint támogatásban 
részesült, amelynek célja a Szervdonációs és Transzplantációs Európa- és Világnap. 

 
Az előirányzaton 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, 
amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2017. évre. 
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20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 30,0 30,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 30,0 30,0   

Összes kifizetés 30,0 30,0 0,0 

 
A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a 
Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra. 
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A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek önszerveződő, önsegítő, nonprofit 
jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal 
megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki és fizikai 
utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése is. 
 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 

−  a sztómával élők utógondozása, rehabilitációja; 
− a sztómás emberek életminőségének javítása, sorstársi beteglátogatások szervezése; 
− konferencia és kiállítás szervezése, amelynek célja a colorectalis daganatos betegségek 

megelőzésére, korai felismerésére történő figyelemfelhívás. 
 

20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0   20,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,0 30,0     
Módosítások összesen 30,0 30,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 50,0 30,0 20,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0 0,0 20,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 30,0 30,0 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,0 30,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,0 30,0 20,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 20,0 20,0 20,0 50,0 50,0 250% 100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40% 100% 

Előirányzat-maradvány   –   30,0 30,0 ! 100% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 50,0 50,0 0,0 

 egyéb civil szervezet (1 db) 50,0 50,0   

Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 

 
A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 
A támogatást a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társaságának 
részére biztosította a tárca azzal a céllal, hogy a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel 
kapcsolatos adatainak nyilvántartására létrehozott Országos Gyermektumor Regiszter 2016. 
évi működtetését ellássa. 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok terhére további 30,0 millió forint 
átadása valósult meg tárgyévben, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról szóló 
1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében. 
 

20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0   20,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 20,0 0,0 20,0 0,0 

 
  

3190



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0 0,0 20,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 20,0 0,0 20,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

      ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

Létszám (fő)  ** *     **     

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 20,0 20,0 0,0 

 egyház (1 db) 20,0 20,0   

Összes kifizetés 20,0 20,0 0,0 

 
A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely a 
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (a továbbiakban: Otthon) részére került 
biztosításra. 
 
Az Otthon megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, 
illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) 
egész családjának a terápiás programokban való részvételre. Célkitűzése a testi-lelki 
megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának ösztönzése, és a szociális 
beilleszkedés minden oldalú támogatása. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell 
kiterjeszthető volt más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és 
családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, 
genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek) is. Hazai körülmények között ugyanis 
más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A 
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja a felnőtt korú 
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betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt 
daganatklubok csoportjai képezik. 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 

− pszichológiai gondozás nyújtása és szervezése a Gyermekonkológiai Központok által 
gyógykezelt gyermekek, fiatalkorúak és családtagjaik számára; 

− belső képzések, ún. csapatépítő tréningek szervezése az egyes daganat centrumok 
szakemberei számára; 

− önsegítő csoportok létrejöttének és megszilárdulásának elősegítése. 
 

20/30/24/7 Rákbetegek Országos Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0   20,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 20,0 0,0 20,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,0 0,0 20,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 20,0 0,0 20,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 20,0 20,0 0,0 

 egyéb szervezet (1 db) 20,0 20,0   

Összes kifizetés 20,0 20,0 0,0 

 
A megtervezett 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Rákbetegek Országos 
Szövetsége részére került biztosításra az alábbiak szerint. 
 
A Rákbetegek Országos Szövetségének célja a magyarországi daganatos betegek érdekeinek 
országos képviselete, érdekérvényesítése, az egyesületeivel, klubjaival való kapcsolattartás, 
azok munkájának segítése, a betegséggel kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek 
humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, és a Napforduló Szolgálatok 
fenntartása, segítő szolgáltatásaik biztosítása. 
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A Rákbetegek Országos Szövetsége szervezetei országos kiterjedtséggel, olyan közfeladatokat 
látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek hiányzó 
szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi-, a szociális ellátás és a társadalmi 
rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A legszélesebben értelmezve, az állami és az 
önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek következtében a 
társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a humánum, a szolidaritás, a 
segítés/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az önkéntesség és a betegtársak iránti 
felelősségvállalás. 
 
A szervezet a támogatás terhére vállalta a rákbetegek érdekeinek országos képviseletét, 
részükre szakszerű tájékoztatás nyújtását, továbbá segítő szolgálat működtetését. 
 

26 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím 
 
A gyógyszertárat működtető vállalkozásokban a többségi gyógyszerészi tulajdon 
megvalósulásának elősegítése érdekében a Gyftv. a gyógyszerészek mellett elővásárlási jogot 
biztosít az államnak is azzal a feltétellel, hogy a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 
éven belül tulajdoni hányadának értékesítésére pályázatot ír ki a gyógyszerészek részére. 
 
Az elővásárlási jog gyakorlására, valamint a pályázatra vonatkozó részletes szabályokat a 
közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az 
állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. 
(IX. 5.) Korm. rendelet tartalmazza, amely az állam nevében elővásárlási és tulajdoni jogot 
gyakorló szervként az OEP jelöli ki. 
 
Az előirányzat felhasználásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben élni 
tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte álló gyógyszerészek nem tennék meg. 
 
A központi kezelésű előirányzaton 250,0 millió forint költségvetési támogatás került 
jóváhagyásra. Az állam az elővásárlási lehetőségével 2016. évben nem élt. 
 
28. cím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 
értelmében a tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő 
beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől 
elkülönített könyvvezetést vezet. Ennek értelmében az ÁEEK a tulajdonosi joggyakorlásához 
kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a Kincstárnál vezetett két elkülönített számlán kezeli, a 
kapcsolódó előirányzatok pedig szintén saját költségvetésétől elkülönítetten, a 28. cím 1-2. 
alcímeken állnak rendelkezésre. 
 

28/1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
A tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó számlára 2016. évben 726,3 millió forint bevétel 
érkezett. Költség ezen a számlán nem merült fel. 
 
A bevételek forrását az alábbi ingatlanok valamint ingatlan rész-tulajdonok eladása jelentette: 

− 27941/43 hrsz. ingatlan 78/5390 tulajdoni hányadának értékesítéséből 11,2 millió 
forint, 

− 2306/42/A/10 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítéséből 1,7 millió forint, 

3193



− 2306/42/A/12 és 2306/42/A/13 hrsz ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának 
értékesítéséből 3,0 millió forint, 

− Keszthely 868 hrsz. ingatlan Keszthely Város Önkormányzatával lefolytatott 
ingatlancsere ügylet keretében az ingatlanok értékkülönbözetének az Önkormányzat 
által fizetett 0,6 millió forint megfizetése. 

 
A fennmaradó bevétel összege a használaton kívüli ingatlanok bérbeadásából származik, 
valamint a nem költségvetési szerv részére vagyonkezelésbe adott ingatlanokra megfizetett, 
vagyonkezelési szerződésben rögzített vagyonkezelői díj. 
 
28/2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
28/2/1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 
Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban. 
 

28/2/1/1 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások nem jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételi számlán, valamint az elkülönített nyilvántartásban, ugyanakkor a 
használaton kívüli ingatlanok fenntartási költségeinek teljesítése a 2016. évben is az ÁEEK 
saját költségvetéséből történt. 
Az ÁEEK Tulajdonosi joggyakorlásának keretében kezelt ingatlanok fenntartása jelentősen 
befolyásolja az intézményi kiadásokat. A rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások 2016. 
évben elérték a 139,4 millió forintot. 
 

28/2/1/2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok 
tőkeemelése 
Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelésével kapcsolatos kiadások nem 
jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az 
elkülönített nyilvántartásban. 
 

28/2/1/3 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó 
társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 
Az ÁEEK rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások nem 
jelentkeztek a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételi számlán, valamint az 
elkülönített nyilvántartásban. 
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CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELEL ŐS SZAKMAI ÁGAZAT  

A demográfiai kihívás okán a család- és népesedéspolitika fokozott figyelmet igényel. Az 
ágazat családpolitikai programokkal erősíti a családok társadalomban betöltött, demográfiai 
szempontból is meghatározó szerepét. Különböző társadalmi csoportok aktivizálásával segíti 
a családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálja a családok érdekében felhasznált 
kormányzati és társadalmi erőforrásokat, a családi élet és a munka összeegyeztetésének 
folyamatait. 
A Kormány a fiatalokra és az idősekre egyformán, erőforrásként tekint. Fontos célkitűzés, 
hogy a fiatalok támogatást kapjanak az ifjúsági életszakaszban felmerülő kihívások 
leküzdésében, különösen a foglalkoztatás, a családalapítás és a közösséghez való tartozás 
területén. Ugyanilyen fontossággal bír az idős emberek társadalmi megbecsültségének, az 
időskori aktivitásnak a megőrzése, és a nemzedékek közötti együttműködés elősegítése az 
aktív időskor európai célkitűzéseihez is illeszkedve. 
Fontos ágazati célok ezeken túl a segítségre szorulók esélyteremtésének elősegítése, az 
önkéntes tevékenység támogatása és népszerűsítése, valamint a kapcsolati erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatainak való segítségnyújtás és a hozzá kapcsolódó 
szemléletformáló tevékenység.  
 

I. Idősügyi feladatok 
 

A születéskor várható élettartam növekedésének köszönhetően egyre több idős ember él 
hazánkban is, s ez a tendencia egész Európában megfigyelhető. Az idősekről alkotott kép 
megváltoztatásához az idősekről, mint erőforrásról, a társadalom értékes tagjairól, s nem, mint 
ellátásra szorulókról érdemes gondolkodni. Az élettartam megnövekedése mellett arra kell 
törekedni, hogy minél hosszabb legyen az egészségben leélhető évek száma. Ennek egyik 
feltétele a – fizikai, szellemi, társadalmi – aktivitás megőrzése.  
A másik fontos tény, hogy a nemzedékek között hosszú évtizedeken keresztül kialakult 
távolságot csökkenteni kell, a fiatal és idősebb korosztály együttműködését segíteni szükséges 
különféle programokkal. 
A fenti célok érdekében 2016. évben is pályázat, illetve több szervezetnek nyújtott támogatás 
járult hozzá a nemzedékek együttműködéséhez, a tevékeny, alkotó, értékteremtő idősödés 
elősegítéséhez, motivációjához, valamint a szemléletformáláshoz. 
A célok elérését az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az 
Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat, az Idősbarát Önkormányzat 
Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.  
 
Az Idősek Tanácsa 2015. október 1-jei ülésén a Tanács tagjai három tematikus 
munkacsoportot alakítottak egyes témák hatékonyabb kidolgozása, képviselete érdekében. Az 
idősellátás egészségügyi, szociális kérdéseivel, az idősek médiájával, valamint a 
többgenerációs családi szabadidőprogramokkal foglalkozó munkacsoportba az adott 
szakterület kormányzati és más szervezetek szakértői is meghívást kapnak. A 
munkacsoportok első ülésére 2016 januárjában került sor, a megkezdett munkát, a kitűzött 
feladatokat a munkacsoportok vezetői a májusban tartott Idősek Tanácsa ülésen ismertették. 
Ezen ülés a nemzetközi „Idősek a változó társadalmakban – Aktív idősödés és az idősek 
részvétele a mindennapokban” című konferencia keretében valósult meg. 
 
A tárca és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) évente kiírja az Idősbarát 
Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a 
törvényben előírt kötelező feladataikon túl többet tesznek az idősekért, például életminőségük 
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javításáért, közösségi életük fejlesztéséért. 2016. évben 13. alkalommal került kiírásra a 
pályázat. Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából 6 önkormányzat vehette át a Díjat. 
2010 és 2016 között összesen 48 település nyert díjat. 
Az Idősek Világnapján a nyertes önkormányzatokon kívül az idős emberekért kimagaslóan 
tevékenykedő szakembereket Idősekért díjjal tüntetette ki a miniszter a Pesti Vigadóban. 
 
A rendelkezésre álló forrásokból a tárca olyan programokat támogatott, melyek elősegítik az 
idősekről kialakult, sokszor negatív kép, közvélemény átalakítását. Így járult hozzá a Média a 
Nemzedékekért Díj létrejöttéhez és első alkalommal történő átadásához, valamint az idősek 
médiában való megjelenéséről folytatott kutatás, továbbá kampány megvalósításához. 
 
Az idősek hiteles tájékoztatását, valamint az aktívan megélt időskor megvalósítását a 
Nyugdíjasok Szociális Fórumának programjain keresztül támogatta, mely kulturális, 
ismeretterjesztő, aktivitást előmozdító programokat szervezett nagy hangsúlyt helyezve a 
generációk összekapcsolására. 

 
II.  Családpolitikai feladatok 

 
Az ágazat meghatározza a család- és népesedéspolitikával, valamint a nőpolitikával 
kapcsolatos politikai irányelveket, koordinálja a kapcsolódó jogszabály-alkotási folyamatokat 
és az intézményközi együttműködést, nyomon követi a társadalmi folyamatokat és 
kutatásokat, kapcsolatot tart a családok és a nők érdekvédelmi szervezeteivel, a Népesedési 
Kerekasztallal és a területen működő civil kezdeményezésekkel, s össztársadalmi szinten 
családpolitikai és nőket érintő programokkal segíti a családbarát közbeszéd népszerűsítését, a 
család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését, a 
családdal, gyermekvállalással, életvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás megerősítését, a 
nők társadalmi egyenlőségének előmozdítását, a nők és férfiak közötti együttműködés 
javítását illetve ahol szükséges, a szemléletváltozást. 
 
A rendelkezésre álló források felhasználásával megvalósított legfontosabb feladatok: 
 
Összhangban a kormányzat két legfontosabb törekvésével: a családok erősítésével és az 
értékteremtő munkahelyek teremtésével, az ágazat célja, hogy a népesedési mutatók romlását 
a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával igyekezzen mérsékelni, majd 
megállítani. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a munkaadók is felismerjék: az ő érdekük is az, 
hogy segítsék munkavállalóikat a családi életükben való kiteljesedésben is. A célok 
megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2016-ban is lebonyolításra került a 
Családbarát Munkahely pályázat, összesen 47 pályázó kapott támogatást családbarát 
munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 4 nyerte el a Családbarát 
Munkahely címet.  
 
2016 év végén további két pályázat került kiírásra: a „Család- és nőszervezetek támogatása”, 
valamint az „Örökbefogadásokkal a Családbarát Országért”.  
A  „Család- és nőszervezetek támogatása” pályázat célja olyan szervezetek és programok 
támogatása volt, amelyek szervezetfejlesztéssel, média és kommunikációs tréningekkel, 
menedzsment és fund-raising ismeretek elsajátításával, nemzetközi fórumokon való részvéttel  
és tréningek szervezésével hozzájárulnak a nők társadalmi egyenlőségének és gazdasági-
közéleti szerepvállalásának erősítéséhez, továbbá elősegítik a női szempontok érvényesítését, 
a sztereotípiák lebontását, a gyermeket nevelő nők testi-lelki egészségének megőrzését.   
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Az „Örökbefogadásokkal a Családbarát Országért” meghívásos pályázat célja olyan 
programok támogatása volt, amelyek az örökbefogadást népszerűsítik szemléletformáló 
tevékenységekkel, a nyílt örökbefogadások elősegítését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységét támogatják. 
 
A Népesedés Világnapjához kapcsolódva, az előző évek kezdeményezését követve 
folytatódtak a babaköszöntő ajtódísz, emléklap elkészítésével és a kismamákhoz való 
eljuttatásával kapcsolatos – Promobox Kft. együttműködésével megvalósított – feladatok.  
 
A CSINI megszűnése után az Államtitkárság támogatásával létrejött a CSBO., ami részben a 
megszűnő háttérintézmény feladatait vette át, segítve ezzel a szakterület munkáját. A CSBO 
felelős a család-, gyermek-, idős- és nőpolitikai szakmai feladatkörébe tartozó egyes európai 
uniós alapokból származó támogatásokkal kapcsolatos program- és projektkoordinációs, 
valamint projektmegvalósítói feladatok elvégzéséért és a Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság gondozásában működő www.csalad.hu honlap gondozásáért. A CSBO 
családpolitikai, idősügyi, nőpolitikai, gyermekjóléti szakmai célok elérése érdekében 
stratégiai döntések megalapozásához célzott hatásvizsgálatokat, adatgyűjtéseket, tényfeltáró, 
elemző és döntés-előkészítő tanulmányokat készít, szakmai továbbképzéseket és műhelyeket 
szervez és vállalta szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok, folyóiratok kiadását is. A  
CSBO jelentős, összesen 515 millió forint költségvetési támogatást kapott családbarát 
kampányok megtervezésére és lebonyolítására.  
 
2016. évben – az előző évek gyakorlatának megfelelően – több, civil szervezetek, stratégiai 
partnerek által megvalósítani szándékozott program egyedi támogatása történt, akik saját 
működésük körében sokat tesznek a családpolitika, nőpolitika népszerűsítése és támogatása 
érdekében. 
 
Uniós források felhasználása 
 
Az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért című felhívás 6.200,0 millió forint keretösszeggel 
jelent meg. A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi 
kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex 
szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat 
kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. A 
154 nyertes projekt megvalósítása 2017. évben kezdődik el. 
 
EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című felhívás 
5.700,0 millió forint keretösszeggel jelent meg. Megvalósítója CSBO NKft. 
(konzorciumvezető), KK, OTH, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), 
SZGYF, és az OH konzorciuma. 
A komplex fejlesztés célja az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, 
magasabb színvonalú ellátáshoz, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre.  
Kialakításra kerül a közös gyermekút, a különböző ágazatok szakemberei a koragyermekkori 
intervencióval kapcsolatos képzésekben részesülnek, egységes informatikai rendszer valósul 
meg. 
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III.  Esélyteremtési feladatok 

 
A tárca fontos feladata a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, a kormányzat esélyteremtő 
programjainak, család- és szociálpolitikájának támogatása és a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése, valamint az önkéntes tevékenység előmozdítása. 
Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2003. évi 
CXXV. törvény) ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség 
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. A fentebbi cél megvalósítása, valamint ezen 
állami szerepvállalás jegyében működik a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
Hálózata, amely a kormányzat esélyteremtési és családügyi szakpolitikájának helyi szintű 
megvalósítását szolgálja. 
A hálózat kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi szemléletformálás, a meglévő 
előítéletek lebontása, azok kialakulásának megelőzése a gyerekek és az ifjúság körében, az 
esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok 
és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok ellátása, pályázati 
programok generálása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, 
panaszfelvételi lehetőség biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe tartozó 
ügykörben, esélyegyenlőségi témák adekvát és rendszeres megjelenésének erősítése a helyi 
médiában. 
Emellett az esélyteremtési házak foglalkoznak családi életre nevelő programok szervezésével, 
gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő 
szolgáltatások közvetítésével és szervezésével, a helyi közösségek elsősorban hátrányos 
helyzetű csoportokat segítő önkéntes tevékenységben való részvételének ösztönzésével. 
A hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás a működés 
stabilizálása, a hatékonyság, a szakmai színvonal és eredményesség további fejlesztése.  
 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó 20 szervezet 2016. évben a 
Nemzeti Tehetség Program megvalósításába is bekapcsolódott, az esélyteremtési házak 
fenntartói meghívásos pályázatban vehettek részt, melynek célja a családoknak szóló, helyi, 
szemléletformáló programok támogatásával a tehetséget felismerő és elismerő, a tehetség 
kibontakozását támogató családi háttér kialakulásának elősegítése, valamint a tehetséges 
gyermekek családi háttere megerősítésének támogatása.  
 
További prioritás a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok 
védett elhelyezését, szükség szerinti teljes körű ellátását és krízisintervencióját végző 
ellátórendszer működtetése és fejlesztése, a széleskörű társadalmi szemléletformálás. 
 
A tárca háttérintézménye, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: 
NRSZH) biztosított forrást a kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisközpontok és félutas 
kiléptető házak működéséhez. Hazai pályázat tette lehetővé egy új krízisközpont és két félutas 
kiléptető ház megnyitását, így az ellátórendszert jelenleg 15 krízisközpont, 6 félutas kiléptető 
ház alkotja és az ellátórendszer speciális elemét jelentő, a közvetlen életveszély elől menekülő 
áldozatokat fogadó, ún. Titkos Menedékház.  
 
2016-tól a CSINI megszűnése miatt a kapcsolati erőszak áldozatainak információt biztosító, 
szükség esetén az áldozatok bántalmazó elől való menekülését segítő OKIT működtetésének 
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feladatát 2016. június 1-től a CSBO vette át. Az OKIT működéséhez a forrásokat az EMMI 
biztosítja. 
 
A tárca 2016. évben is támogatta 5,0 millió forinttal a kapcsolati erőszak 
elfogadhatatlanságára figyelmet felhívó, „Vedd észre!” szlogennel futó társadalmi 
szemléletformáló kampány folytatását, valamint a krízisközpontok szakmai találkozójának 
megvalósítását 2,5 millió forint összeggel.  
Az emberkereskedelem áldozatai számára létrehozott két Átmeneti Szállás működtetése 
biztosított volt (Átmeneti szállás I. 8,0 millió forint; Átmeneti szállás II. 11,0 millió forint).  
 
A tárca látta el a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben 
foglalt hatósági feladatokat, és vezette az abban meghatározott hatósági nyilvántartást. 
Középtávon a Kormány önkéntesség területéhez kapcsolódó intézkedésinek sorát alapvetően a 
2012. évben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 időszakra szóló céljai és 
cselekvési terve határozzák meg (1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes 
Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról). A 
Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat aktív, élő része 
legyen, a megfogalmazott célkitűzések megvalósulása előmozdítsa az önkéntesség 
kultúrájának minél szélesebb körben történő elterjedését, erősítse a társadalmi 
felelősségtudatot és az összetartozást. 2016. évben folytatódott a Nemzeti Önkéntes 
Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtása.  
 
Ágazati prioritás volt 2016. évben is, hogy az önkéntes tevékenységgel minél több ember, és 
kiemelten minél több fiatal megismerkedhessen és tapasztalhassa meg annak pozitívumait. 
Ennek érdekében három, az önkéntesség elterjesztését szolgáló program megvalósítására 
biztosított támogatást az ágazat. Ezek voltak a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű 
országos önkéntes akció, amely 8000 fő részvételével zajlott, az Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozója keretében a Civil Tér program és a DUE Médiahálózat 23. 
Országos Ifjúsági Sajtófesztivál pódiumbeszélgetése. Ez utóbbi két eseménynek a célja az 
önkéntesség népszerűsítése és a fiatalok minél szélesebb körű bevonása volt.  
Az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából megalapított Pro Voluntarius Díj 
átadására 2016. évben is sor került. 
 
Tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos 
érdeke és feladata, a Magyar Országgyűlés 2008-ban ötpárti konszenzussal úgy határozott, 
hogy egy átfogó nemzeti, gazdasági, esélyteremtő és társadalomépítő programot hoz létre 
Nemzeti Tehetség Program (a továbbiakban: NTP) néven (126/2008. (XII. 4.) OGY 
határozat).  
Az NT P 20 évre (2008 és 2028 között) kiemelt feladatokat határoz meg a tehetségsegítésben 
és a tehetséggondozásban. Az NTP alapvető stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok 
megtalálása, folyamatos segítése és a tehetség hasznosulásának elősegítése. A program 
stratégiai céljai a Kormány által elfogadott kétéves cselekvési programok keretében kerülnek 
megvalósításra.  
Az NTP előirányzata a központi költségvetésről szóló törvényben a személyi jövedelemadó-
rendelkezésekhez kapcsolódóan célként meghatározott kiemelt költségvetési előirányzat. Az 
NTP költségvetési forrásainak alapja tehát az állampolgári személyi jövedelemadó-
felajánlásokból befolyt összeg, amelyet a Kormány kiegészít. A nemzeti költségvetésben 
rendelkezésre álló összegből pályázati úton részesülhetnek támogatásban a tehetségek 
felkutatását és fejlesztését célzó programok és – 2015-től – a kiemelten tehetséges fiatalok. 
Tehetségsegítő programok megvalósítására pályázatot a köznevelési intézmények, a 
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felsőoktatási intézmények, a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, egyházi jogi 
személyek, természetes személyek, költségvetési szervek és gazdasági társaságok nyújthatnak 
be. 
Az NTP pályázatai támogatást biztosítanak a hazai tanulmányi és művészeti versenyek 
megrendezéséhez, a magyar fiatalok nemzetközi versenyeken történő megmérettetéséhez, a 
tudományos diákköri mozgalom és műhelyeinek működéséhez, szakkollégiumi 
programokhoz, a kulturális, a természettudományos, a matematikai és a technikai, digitális, 
valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését segítő tehetséggondozó 
programok megszervezéséhez. A pályázatok egy része a határon túli magyarság körében 
létrejött tehetségsegítő programok támogatására, illetve a magyarországi és a határon túli 
intézmények közti együttműködés elősegítésére irányul. 
A Kormány 2015. június 12-én fogadta el az NTP-nek a Nemzeti Tehetségügyi és 
Koordinációs Fórum által előzetesen véleményezett és jóváhagyott 2015-2016. évi cselekvési 
programját (1390/2015. (VI.12.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program 
végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programjáról). A 2015-2016. évi cselekvési 
program alapján a 2016. évi forrás terhére 45 db pályázati kiírás került meghirdetésre. 
 
Uniós források felhasználása 
 
Az EFOP-1.2.4-VEKOP-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívás 1.160,0 millió 
forint keretösszeggel jelent meg. Megvalósítója a CSBO Nkft. A kiemelt projekt átfogó célja 
hogy a fejlesztések révén a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai még 
hatékonyabb segítséghez jussanak, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése 
és szemléletformálása megvalósuljon. A projekt végeredményben az ország komplex 
krízisintervenciós fejlesztését, ezen keresztül az áldozatsegítés minőségének fejlesztését és a 
lelki krízisben érintettek mentális állapotának javítását, és közvetve társadalmi integrációját 
kívánja segíteni. 
 
EFOP-1.2.5. Biztos menedék című felhívás 1.640,0 millió forint keretösszeggel jelent meg. 
Cél a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítésére hármas intézményi 
rendszer kiépítése. Az intézményrendszer két komponense, a kríziskezelő központok és a 
félutas kiléptető házak egy része már kiépült Magyarországon. Jelenleg 15 krízisközpont és 6 
félutas kiléptető ház működik hazánkban. A program keretében lehetőség van az 
emberkereskedelem áldozatait segítő félutas kiléptetőházak létesítésére is. A felhívás keretén 
belül ezeknek a kapacitásbővítése valósul meg, emellett Magyarországon még nem létező új 
elemmel (kríziskezelő ambulanciák kialakításával) bővül a kapcsolati erőszak áldozatait 
segítő ellátórendszer. 
A projektek megvalósítása 2017. évben kezdődik el. 
 

IV.  Gyermek- és ifjúságszakmai feladatok 
 

Ágazati cél az ifjúság támogatása, kiemelt figyelemmel munkaerő-piaci elhelyezkedésük, 
családalapításuk és társadalmi integrációjuk, társadalmi szerepvállalásuk elősegítésére. Az 
ifjúságot erőforrásnak tekintjük, amely képes a társadalom megújítására, az aktív 
szerepvállalásra. Az ifjúsági korosztályok tagjaira, mint önálló, döntésképes egyénekre 
tekintünk, a jövő alakítóira, lehetőséget ajánlva képességeik kibontakoztatásához. 
 
Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése 
sikeres legyen, hogy az Alaptörvényben rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági 
korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az 
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államnak érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi 
normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére. Az 
érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem 
kezelhető szakterületenként, ezért a politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell 
rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről. 
 
Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (röviden: NIS) 
(88/2009. OGY határozat). A stratégia elsősorban fejlesztési típusú, tehát középpontjában 
nem az ellátások, a juttatások állnak, hanem a különböző közösségek kialakítása, a család, a 
szociális biztonság, az antidiszkrimináció, a demokrácia értékeinek hangsúlyozása. A hazai 
ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami feladatvállalás újragondolása 
alapján a stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, 
megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez 
kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, 
felelőseit a stratégiához kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú 
cselekvési tervek határozzák meg. Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány 
ifjúságpolitikai keretprogramjának (kihirdette az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat) 
figyelembevételével 2015. év folyamán kidolgozásra, majd az 1535/2016. (X. 13.) Korm. 
határozatban elfogadásra került a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó 
cselekvési terve, amely az államigazgatás szinte valamennyi ágazatára kiterjedő módon 
határozza meg azokat a kormányzati cselekvéseket, amelyek közvetve, vagy közvetlenül a 
fiatalok itthoni boldogulását hivatottak szolgálni.  
Az aktuális cselekvési terv 3.6. sorszámú intézkedése is rögzíti a Magyar Ifjúsági Konferencia 
(a továbbiakban: MIK) működtetését. Az intézkedés célja a határon túli magyar ifjúsági 
szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar fiatalok testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A MIK 17 éve a magyar fiatalok legmagasabb 
szintű egyeztetési fóruma. 2016 tavaszától már jogi személyiséggel rendelkező szervezetként 
koordinálja a szakmai fejlesztő találkozókat, melyeknek célja a hazai és külhoni ifjúsági 
szervezetek közötti párbeszéd elősegítése. A fórum 2016. évben is két alkalommal ülésezett: a 
tavaszi ülés 2016. április 22-24. között Antalócon, az őszi pedig Balatonmáriafürdőn, 2016. 
november 25-27-én került megrendezésre. A tagszervezetek 2016. évben is számos 
programot, szabadegyetemet, tábort, képzést valósítottak meg a MIK módszertani 
támogatásának, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretéből nyert támogatásoknak 
köszönhetően.  
 
2016. évben is folytatta munkáját az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (a továbbiakban: 
ISZEF), amelynek feladata az ifjúsági korosztályok tekintetében illetékes összes minisztérium 
és szerv munkájának összehangolása, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglaltak 
végrehajtásának koordinálása, a fiatalokat érintő fejlesztési irányok kijelölése. 2016. 
december 9-én került sor a fórum ülésére. 2016-ban megkezdődött a 2009-ben elfogadott 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) felülvizsgálata is. Az ISZEF keretein belül 3 munkacsoport 
11 szekcióban dolgozott a NIS szakmai tartalmának kialakításán. Az anyag felülvizsgálata 
jelenleg is folyamatban van. 
 
Uniós források felhasználása 
 
Az uniós források közül első helyen említendő az Európa Parlament és Tanács 2013. 
december 11-i 1288/2013/EU rendeletével hétéves időszakra (2014. január 1- 2020. december 
31.) létrehozott „Erasmus+” program ifjúsági alprogramja, amely a fiatalok és a velük 
foglalkozó szakemberek által kezdeményezett, nem-formális tanulási célú ifjúsági projektek 
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megvalósítását támogatja. A program ifjúsági alprogramjának hazai végrehajtásáért felelős 
nemzeti iroda működtetését 2016. augusztus 31-ig a CSINI, 2016. szeptember 1-től az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 1. a) pontja, valamint a Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) 
ISM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban:TKA) 
látta el. 
 
Az Európai Bizottsággal kötött 2016. évi szerződés terhére meghirdetett pályázati 
kategóriákban összesen 573 pályázat érkezett, a támogatott pályázatok száma 175. A pályázók 
részére megítélt támogatások összértéke a nemzeti iroda eddigi tapasztalatai és a 
várható/teljesült lemondások alapján 3.987.277,16 EUR. A támogatott programokban 
résztvevők száma 7.119 fő. A pályázatok döntő része (161 db) az Ifjúsági mobilitás (KA1) 
kategóriában (ifjúsági cserék, az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), valamint az ifjúsági 
szakemberek nem-formális tanulását célzó ifjúságsegítők mobilitása tárgyában) érkezett, az e 
célokra megítélt támogatási összeg 3.191.911,16 EUR volt. 
 
Az EFOP keretében 2016-ban indult el a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével (EFOP-1.3.5-16) 14.000,0 millió forint keretösszeggel. A konstrukció célja a 
helyi kezdeményezések és a partnerségek megerősítésének elősegítése az aktívabb társadalmi 
részvétel előmozdításával, továbbá a Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt feladatok 
megvalósításához kapcsolódóan az önkéntesség és a karitatív tevékenység népszerűsítése. A 
célok elérését szolgáló beavatkozás kétféleképpen, 2 pillér keretében történhet (egy szervezet 
csak egy pillére pályázhatott). Az „A” tevékenységcsoport keretében a helyben élő 
közösségszervezők bevonása és munkája által valósulnak meg a fejlesztések, míg a „B” 
csoport keretében a tevékenységek (pl. közösségépítő programok, önkéntes programok) 
támogatásán keresztül érik el a kívánt fejlesztést. A helyi szükségletekre reagáló közösségi 
kezdeményezések kialakításának elősegítése a helyben lakó közösség aktivitását, 
együttműködését vonja maga után, hiszen a kezdeményezésekben résztvevők saját 
problémáikra közösségben találnak megoldást. Ezért fontos, hogy a résztvevők önkéntes és 
karitatív tevékenységekkel járuljanak hozzá saját közösségük fejlesztéséhez. A fejlesztéseket 
569 db támogatott szervezet valósítja meg. 
 
A 2016-ban indult Ifjúsági programok támogatása (EFOP-1.2.2-15) konstrukció célja a 
fejlesztendő és komplex programokkal fejlesztendő járásokban élő fiatalok sikeres társadalmi 
integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk 
erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, 
önkéntes tevékenységekbe. Az 1.000,0 millió forintos keretösszeggel rendelkező 
konstrukciónak köszönhetően a fiatalok olyan hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségekhez 
juthatnak, amelyek gondolkodásformálóak, aktívabb részeseivé teszi őket az „offline” 
világnak is, a családok és közösségek megerősödését szolgálják, és biztosítják a fogyatékkal 
élő, illetve hátrányos helyzetű fiatalok részvételét. A fejlesztéseket 41 db támogatott szervezet 
valósítja meg. 
 
A„Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-
00001 projekt keretében az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 4.423,0 millió 
forint támogatásban részesül. A Társaság által 2016. évre tett vállalás teljesült: a 20 közösségi 
tér mindegyike megkezdte működését: 385 saját program mellett 219 egyéb rendezvény 
számára biztosítottak helyszínt. 
 

3202



A „Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001 projekt keretében az Új 
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ) konzorciuma 6.066,4 millió forint támogatást nyert el. A 
vállalásnak megfelelően 2016. évben 5 ösztöndíj kategória került kidolgozásra, valamint 
elkészült a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek szakmai kézikönyve is. 
 
Ifjúsági célú nemzetközi együttműködések 
 
Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Program 
Szakmai szempontból kiemelten fontos és szükségszerű az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Ifjúsági Küldött Programban való részvétel és annak fenntartása, tekintettel arra, hogy annak 
keretében olyan témakörök (fiatalok részvétele a döntéshozatali folyamatokban, 
fenntarthatóság, nők szerepvállalásának erősítése, stb.) mentén vitatkoznak a fiatalok, 
amelyek a hazai ifjúságpolitika alapját is képezik. 2016. október 1-én a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium és az EMMI együttműködésének keretében Magyarország hivatalosan is 
csatlakozott az Egyesült Nemzetek Szervezete Ifjúsági Küldött Programjához. 2016. 
november 27-29-én első alkalommal került megrendezésre az ENSZ Ifjúsági Küldött 
Találkozó Budapesten az EMMI, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Külügyi Intézet támogatásával, melynek 
célja egy olyan küldötti együttműködési megállapodás megalkotása volt, amely lefekteti a 
résztvevők közti állandó együttműködés alapjait.  
 
V4 együttműködés: 
2016. június 21-22-én, Prágában, a cseh elnökség alatt került sor az éves ifjúsági V4-es 
konferenciára, amelyre meghívást kaptak a Keleti Partnerség országai is. Az első plenáris 
ülésen a résztvevők ismertették az elmúlt egy évben elért ifjúsággal kapcsolatos 
(szakpolitikák, stratégiák, projektek) eredményeket. A meghívottaknak lehetőségük volt olyan 
jó gyakorlatokat bemutatására, amelyek a fiatalok társadalmi integrációjához járulnak hozzá. 
Az előadásokból kiderült, hogy a helyi, regionális és nemzeti szintű kezdeményezések 
célcsoportja országspecifikus, ugyanakkor minden ország igyekszik hangsúlyt fektetni a 
hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek kibővítésére. A plenáris ülés után a kis munkacsoporti 
workshopok alatt lehetőség adódott a V4 munkatervének áttekintésére, valamint módosító 
javaslatok tételére. Magyar részről felmerült, hogy egymás ifjúságpolitikájának megismerése 
kiemelten fontos az együttműködések elősegítése érdekében, így lehetőséget kell teremteni 
arra, hogy a Keleti Partnerség országai is betekintést engedjenek a különböző szinteken a 
hazai ifjúságügyet érintő intézkedésekbe és projektekbe. 
 
Magyar-litván együttműködés: 
2016. szeptember 19. és 24. között zajlott az első magyar – litván ifjúságszakmai találkozó 
Budapesten és több vidéki helyszínen (Nagyvázsony, Zalaszabar, Zalakaros, Zalaegerszeg). E 
program célja volt a két nemzet ifjúságsegítő szakemberei közötti kapcsolatépítés, a két 
országban működő jó gyakorlatok megosztása, továbbá a két ország ifjúságügyi 
szervezetrendszerének bemutatása, megismerése, továbbá szakmai közösség létrehozása a 
résztvevő ifjúságsegítő szakemberekből, amely hosszú távú szakmai kapcsolattartást, 
együttműködést is eredményezhet. A programban 30 ifjúsági szakember vett részt. A 
résztvevők - mindkét nemzetből 15 fő - képviselték a nemzeti ifjúságszakma különböző 
szegmenseit, elősegítve ezáltal egy széleskörű tapasztalatcsere megvalósulását. Az egyhetes 
program gazdag szakmai tartalma inspirálta és gazdagította a résztvevőket, a közösségi 
programok pedig a jövőben is folytatódó barátságok kialakulását tették lehetővé.  
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Magyar-marokkói együttműködés: 
A magyar fél 2016. július 6-19. között szervezte meg a magyar-marokkói ifjúsági sporttábort 
Felsőörsön és Győrött. A programban mindkét részről 8-8 fő diák és 1-1 fő kísérő vett részt. 
A tábor fő célja egymás kultúrájának megismerése, elfogadása volt. A különböző kultúrákból 
érkező fiatalok számára az interkulturális tanulás, a sport és a közös feladatok által olyan 
életre szóló élményt kívánt a szervező biztosítani, amely növeli nyitottságukat különböző 
kultúrák, a nemzetközi tanulás és együttműködés felé. A tábor programjának módszertani 
kidolgozása során alapvető értéknek tekintették a nem-formális és interkulturális tanulást, a 
sport általi nevelést, a környezettudatosságot, valamint a fiatalok aktív részvételét. A fiatalok 
lehetőséget kaptak, hogy reflektáljanak saját hazájuk kulturális értékeire, felfedezzék 
Magyarország értékeit, tradícióit és képessé váljanak ezek bemutatására mások előtt. 
 
Magyar-ghánai együttműködés: 
2016. május 9-én Accrában Edwin Nii Lante Vanderpuye ifjúsági és sportminiszter, illetve 
Balog Zoltán miniszter aláírt egy 5 évre szóló sport- és ifjúsági együttműködési 
megállapodást, amely célja a Ghánai Köztársaság és Magyarország közti baráti kapcsolatok 
megerősítése közös sporttevékenységek és ifjúsági cserék által. 
 
 
Az év folyamán végrehajtott szervezeti változások 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a család- és ifjúságügyért felelős ágazat felelősségi 
körébe tartozó háttérintézmények közül az alábbiakat érintette: 
 
A CSINI 2016. szeptember 1-ei határidővel jogutódlással megszűnt. 2016. szeptember 1-től   

− az ifjúsági Erasmus+ Programiroda működtetését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 14. § 
(1) bekezdése alapján a TKA vette át; 

− a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram kezelő szervi feladatát a fenti ISM rendelet 12. § 
(1) bekezdése alapján az EMET látja el; 

− az OKIT, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, az Ifjúságért 
Mentálhigiénés Szövetség, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány telefonos 
lelki elsősegély szolgálatainak működtetését a jogutód EMMI biztosítja.  
 

A Design Terminál, mint költségvetési szerv 2016. szeptember 1-ei határidővel jogutódlás 
nélkül megszűnt. A Design Terminál feladatkörébe tartozó közfeladatok 2016. szeptember 1-
ét követő folyamatos és zavartalan ellátása érdekében az EMMI közszolgáltatási szerződést 
kötött az Üzleti és Kulturális Tehetséggondozásért Nonprofit Kft.-vel, majd ennek 
névváltozását követően támogatási szerződést kötött a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel, 
melynek feladata a közfeladat ellátása körében a Minisztérium felügyelete alá tartozó, a 
társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztéssel, oktatással és a szakmai, tudományos 
tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 
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2/5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet alcím 
 
Az intézmény neve: Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet  
Törzskönyvi azonosítója: 329882 
Az intézmény honlapjának címe: www.ncsszi.hu  
 
A CSINI 2016. augusztus 31-i hatállyal az EMMI-be történő beolvadás útján megszűnt. 
A költségvetési szerv megszüntetésének oka: a központi hivatalok és az 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat értelmében Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében az 
államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének 
kialakítása. 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

A CSINI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége során támogatta az EMMI 
szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai 
irányítási és szakmapolitikai feladatainak megvalósítását. Közvetlenül és közvetett módon 
elősegítette ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjedt a tudományos kutatás, 
módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások 
körére.  

A fentieken túl a CSINI menedékházat tartott fenn a családi erőszak következtében beállt 
válsághelyzet átmeneti megoldására, valamint az OKIT működtetésével aktív segítséget 
nyújtott a krízishelyzet kezelésében. Az OKIT a  kapcsolati erőszak (párkapcsolati erőszak, 
gyermekbántalmazás, illetve háztartáson belül rokonok által elkövetett erőszak), a prostitúció 
és emberkereskedelem áldozatainak megsegítésével foglalkozik. Az OKIT 24 órában fogadta 
a segélykérő telefonhívásokat, e-maileket. A CSINI augusztus 31-ei megszűnésére tekintettel 
az OKIT feladatainak ellátását és a kapcsolódó 10 fő foglalkoztatotti létszámot 2016. június 
30-tól a CSBO vette át.  

A CSINI 2011. évtől a hazai finanszírozású pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat is ellátta. A lebonyolítással kapcsolatos költségeket a CSINI éves költségvetése 
külön nevesítve tartalmazta. A Gyermek- és Ifjúsági Alap (a továbbiakban: GYIA) 
tekintetében az Intézet kezelői feladatokat is ellátta. 

Az alábbi témákban került sor pályázat kiírására 2016. augusztus 31-éig: 

Gyermek-és Ifjúsági Alapprogram pályázatai: 
� Alkoss Te is közösséget! Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 

programsorozatának támogatása, 
 
Családpolitikai pályázatok: 

� Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. 
 

A CSINI GYIA kezelésével és – a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági 
Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos 
14. §-ában foglaltak, valamint a 2.6.3. alpontban foglaltak kivételével – az egyéb 
pályázatkezeléssel összefüggő feladatait az EMET vette át, a kapcsolódó 15 fős létszámmal 
együttesen. 

3206



A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 14. § bekezdése alapján az Erasmus+ Program (2014–2020) 
ifjúsági fejezete magyarországi megvalósítását koordináló nemzeti iroda működtetője – az 
Intézet megszűnését követően, szeptember 1-jétől – a TKA lett.   

A CSINI alábbi közfeladatait 2016. szeptember 1-jétől az EMMI látja el: 
− a családi napközit működtetők és a házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek 

számára szervezhető tanfolyamokkal, továbbá az örökbefogadói tanfolyammal 
kapcsolatos képzési és módszertani feladatokat; 

− a családpolitikai, ifjúságpolitikai stratégiai döntések megalapozására szolgáló 
hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő 
tanulmányok készítésének feladatait; 

− a külföldi tudományos eredmények megismerésének közvetítését, azok hazai 
felhasználásnak az elősegítését, nemzetközi együttműködésben való szakterületi 
részvételt, több nemzetközi szakmai szervezetben tagként történő közreműködést; 

− szakmai továbbképzések, műhelyek szervezését, a szakkönyvtár fenntartását. 

 
Az előirányzatok alakulása 
 

 
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 4268,5    790,0    790,0    3453,8       3367,6    78,9 97,5 

ebből személyi juttatás        729,6     475,2    475,2    357,6           356,6    48,9 99,7 

Bevétel     2837,2    111,4    111,4    2720,6    2636,3    92,9 96,9 

Támogatás 827,7              678,6    678,6    422,5    422,5    51,0 100,0 

Költségvetési maradvány         914,3    0,0 0,0 310,7          310,7    34,0 100,0 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)  

154 130 130 130 114 74,0 87,7 
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés  Kiadás   Bevétel   Támogatás  
 Kiadásból 
személyi 
juttatás  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  790,0 111,4 678,6 475,2 

Módosítások jogcímenként     
Kormány hatáskörben 3,1 0,0 3,1 2,4 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás az 1226/2016. 
(V. 2.) Korm. határozat alapján 

3,1 0,0 3,1 2,4 

Irányító szervi hatáskörben -275,6 -16,4 -259,2 -182,2 

Fejezeti kezelésű előirányzatba átcsoportosítás -65,0 0,0 -65,0 -29,4 

Bevétellel fedezett előirányzat módosítás -16,4 -16,4  1,9 

Fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-
átcsoportosítás 

-194,2 0, -194,2 -154,7 

Intézményi hatáskörben 2 936,3 2 936,3 0,0 62,2 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 310,7 310,7 0,0 34,0 

Többletbevétel 2 625,6 2 625,6 0,0 73,2 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0  -45,0 

        Előirányzat-módosítás összesen 2 663,8 2 919,9  -256,1  -117,6 

2016. évi módosított előirányzat 3 453,8 3 031,3 422,5 357,6 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az intézmény kiadási előirányzata a 790,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 2.663,8 
millió forinttal nőtt 2016. évben. Az előirányzat növekedéséből 2.651,5 millió forintot a 
működési kiadások előirányzatának növekedése, 12,3 millió forintot a felhalmozási kiadások 
növekedése tett ki. A 3.453,8 millió forint módosított kiadási előirányzat terhére 2016. évben 
3.367,6 millió forint teljesült, ami 97,5%-os teljesítési aránynak felel meg.  

Kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozására 
3,1 millió forint került biztosításra.  

Az irányító szervi hatáskörű módosításként a megszűnést megelőzően jelentkeztek az egyes 
szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerinti feladatváltozásból eredő előirányzat-
átcsoportosítások, így különösen a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéséivel kapcsolatos 
49,9 millió forintos előirányzat NRSZH-hoz való átadása, illetve az egyes szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben Intézetre nézve meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó 17,5 millió forintos előirányzat SZGYF-től való átvétele. További 
két, a megszűnéssel nem összefüggő fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás került 
végrehajtásra a CSINI előirányzatának terhére az alábbiak szerint:  

− a „Kábítószer-fogyasztás megelőzésére” című hazai kezelésű pályázat lebonyolítói 
díjára rendelkezésre álló 17,9 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat, valamint 

− a kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszer 2,4 millió forintos 
működtetési fedezete az EMMI javára.  

A megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása érdekében irányító szervi 
hatáskörben  
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− az ERASMUS+ Program és az Eurodesk program feladatainak az ellátására 17,7 
millió forint,  

− az OKIT működtetésére 29,4 millió forint,  
− a GYIA kezelésével és az egyéb pályázatkezeléssel összefüggő feladatok ellátására az 

EMET részére 19,9 millió forint, illetve 
− az EMMI részére 139,5 millió forint  

került átcsoportosításra a CSINI-től.  

A fennmaradó 16,4 millió forintos irányító szervi előirányzat-módosítást a CSINI 
bevételeinek teljesítés szintjére történő korrekciója okozta.  
 
Saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítással a 2015. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele jogcímen 310,7 millió forinttal, befolyt bevétel előirányzatosításával 2.625,6 
millió forinttal emelkedett a CSINI tárgyévi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata. 
 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 

 
A személyi juttatás 2016. évi 475,2 millió forintos eredeti előirányzata az év során 357,6 
millió forintra módosult. Ebből 2,4 millió forint bérkompenzációra végrehajtott kormányzati 
hatáskörű előirányzat emelés, 62,2 millió forint pedig intézményi hatáskörű előirányzat-
emelés volt. A személyi juttatások előirányzatának 182,2 millió forint összegű irányítószervi 
hatáskörű előirányzat csökkentése elsősorban az intézmény megszűnése miatti feladat-
átadások és létszám átcsoportosítások miatt került végrehajtásra. A módosított előirányzat 
terhére 356,6 millió forint kiadás teljesült, amely 99,7%-os aránynak felel meg.  

A CSINI 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 130 fő volt, amely a 
CSINI megszűnésének időpontjára 114 főre változott.  

 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások 180,6 millió forintos eredeti előirányzata az év során 461,7 millió forintra 
módosult. A dologi kiadások előirányzata terhére teljesült 417,7 millió forint kiadás 90,5%-os 
aránynak felel meg. A dologi előirányzat 321,1 millió forintos előirányzat növekedését az 
EFOP 3.1.1 kiemelt uniós projekt, a pályázatkezelés, Ifjúsági Igazgatóság Erasmus + 
program, a „Fiatalok Lendületben Program”, az Eurodesk, valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatokból megvalósuló célprogramok (pl. a „Család.hu” program) végrehajtásával 
összefüggő kiadások előirányzati fedezete alakította, míg a 40,0 millió forint összegű 
előirányzat-átcsoportosítás az Intézet megszűnésével kapcsolatos feladat-átadásokkal 
összefüggésben valósult meg.  
 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata irányító szervi, valamint 
intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 2.516,5 millió forint. A 2.488,8 millió 
forint összegű teljesítés 98,9%-os arányt mutat. A teljesített kifizetések 89,4 %-át egyéb civil 
szervezetek részére történő kifizetések teszik ki, a fennmaradó részből 6,8%-ot (168,3 millió 
forintot) a megszűnő intézmény pénzeszközének jogutód részére történő átadása indokol.  
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1,5 millió forint, módosított 
előirányzata 13,8 millió forint volt. Az előirányzat a 2015. évi előirányzat maradvány 
felhasználása alapján 1,5 millió forinttal, az Ifjúsági Igazgatóság Erasmus+ programra és a 
„Fiatalok Lendületben Program”-ra kapott 7,2 millió forinttal, továbbá a Nemzeti Tehetség 
Program keretében eszközbeszerzésére kapott 5,1 millió forint összeggel emelkedett. Az 
Intézet megszűnéséhez és a közfeladat jövőbeni ellátásához kapcsolódóan 1,5 millió forint 
került átcsoportosításra az EMMI részére.  A beruházási előirányzat terhére 1,2 millió forintot 
immateriális javak, 9,1 millió forintot számítástechnikai berendezések, 0,5 millió forintot 
egyéb gépek, berendezések vásárlására fordítottak, 2,9 millió forint a beruházásokhoz 
kapcsolódó általános forgalmi adó összege. 
 
A CSINI 2016. évi költségvetése felújítás címén előirányzatot nem tartalmazott.  

 
A bevételek alakulása 

 
A CSINI költségvetése a kiadások fedezetéül 111,4 millió forint bevétellel került 
megtervezésre. Az évközben befolyó bevételek alapján a módosított előirányzat 2.609,2 
millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételi előirányzatok 96,9%-ban, 2.636,3 
millió forint összegben teljesültek. A befolyt bevételekből 27,2 millió forint működési 
bevétel, 121,1 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 2.480,8 millió 
forint működési, valamint 7,2 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 

Az intézményi működési bevételek eredet előirányzata 111,4 millió forint, a teljesítés 27,2 
millió forint.  A bevételi elmaradás 84,2 millió forint, melyet a képzési feladatok 2015. 
szeptember 1-jei hatállyal a NRSZH-hoz történő átadása okozta. A teljesült intézményi 
működési bevétel jelentős része, 24,9 millió forint, szolgáltatások ellenértékéből származik, 
amely nagyrészt a „Fiatalok Lendületben Programhoz” kapcsolódó képzésekhez kapcsolódik.  

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen teljesült 121,1 millió 
forint összegű bevételből legnagyobb arányt az európai uniós projektek bevételei képviselnek. 
A TÁMOP projektekhez kapcsolódóan befolyt 15,7 millió forint bevétel, az EFOP 
projektekhez kapcsolódóan 68,3 millió forint. Fejezeti kezelésű előirányzatból a 
„www.csalad.hu” honlaphoz kapcsolódó webfelület szerkesztése, tartalomfejlesztése, 
működtetésének támogatására 33,3 millió forint, az SZGYF-től a módszertani feladatok 
átvételével összefüggésben 3,8 millió forint bevétel folyt be. 

Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel 2.480,8 millió forintos összege, továbbá az 
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,2 millió forint összege a „Fiatalok 
Lendületben Program”, valamint az Erasmus+ program támogatásával kapcsolatos 
bevételekből származik. 
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Költségvetési maradvány 

 
A CSINI alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 3.369,5 millió forint, 
alaptevékenységének költségvetési kiadása 3.367,6 millió forint, így az intézmény 2016. évi 
költségvetési maradványának összege 1,9 millió forint, mely összeg a jogutóddal 
elszámolásra került. 
 
A 2015. évi maradvány 310,7 millió forint összegének 14,3 %-a személyi juttatásokra és 
munkaadókat terhelő járulékokra, 49,6%-a dologi kiadásokra, 2,1%-a beruházásra, 34,0%-a 
egyéb működési célú kiadásokra került előirányzatosításra. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A CSINI befektetett eszközeinek nettó értéke 2016. évben 70,4 millió forint összeggel 
csökkent, a nettó főösszeg 559,9 millió forintról 489,5 millió forintra változott. 2016. évben 
az értékcsökkenés nyitó állománya 411,4 millió forint, míg a záró állománya 221,5 millió 
forint volt, amely 189,9 millió forint összegű csökkenésnek felel meg. A teljesen (0-ig) leírt 
eszközök bruttó értéke 2016. december 31-én 63,8 millió forint (immateriális javak 2,7 millió 
forint, gépek, berendezések, felszerelések, járművek 61,1 millió forint). 
Az immateriális javak  záró bruttó értéke 4,8 millió forint. Az előző év 128,9 millió forint 
összegű záró állományához képest kimutatott 124,1 millió forint összegű csökkenésből 25,8 
millió forintot selejtezés, 99,5 millió forintot az Intézet megszűnése miatti, feladatokat átvevő 
intézmények részére történő átadás miatt indokol, ezt kis mértékben ellensúlyozza az 1,2 
millió forintos uniós programhoz kapcsolódó immateriális jószág beszerzés. 

Az ingatlanok könyv szerinti záró bruttó értéke év végére nem változott, tárgyévi aktiválás 
nem történt.  

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek könyv szerinti értéke (nettó) 2016. év 
végén 16,6 millió forint, az elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összege 13,6 millió forint. Az 
eszközcsoport bruttó értéke selejtezés miatt 25,8 millió forinttal, Intézet megszűnése miatt a 
feladatátadásokhoz kapcsolóan 119,9 millió forinttal csökkent, az Ifjúsági Igazgatóság 
Erasmus+ programra és a „Fiatalok Lendületben Program”-ra, illetve a Nemzeti Tehetség 
Program keretében eszközbeszerzésekre kapott támogatásból 9,6 millió forinttal nőtt. 

 

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

 
A követelések állománya 2016. évben 56,1 millió forinttal csökkent, az 58,6 millió forintos 
év eleji nyitó állomány az év végére 2,5 millió forintra változott.  
 
2016. évben a követelés állományát a költségvetési évben esedékes kiszámlázott 
szolgáltatások és a hozzá tartozó áfa teszi ki 0,6 millió forint összegben. A követelések 
állományából 1,9 millió forint követelés a folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások elszámolása jogcímen merült fel. 

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege a CSINI megszűnése miatt – a 
CSINI pénzeszközeinek átadásával párhuzamosan – csökkentésre, valamint a feladatot átvevő 
szervek részére átadásra kerültek, ezáltal a megszűnő költségvetési szervnek kötelezettsége 
nem maradt fenn.  
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Az Intézet megszűnés napján futó projektjei 
 

1. EFOP 3.1.1-14/1 - „Kisgyermekkori nevelés támogatása” 
 
Konzorciumi partner: Oktatási Hivatal (konzorciumvezető) 

A projekt tervezett időtartama: 2016. február 1.- 2018. február 28.  

A projekt keretösszege: 1.260,2 millió forint 

Intézetre eső támogatási összeg: 388,5 millió forint (ebből 2016. augusztus 31-éig 
felhasználva: 68,3 millió forint) 

 

A projekt kiemelt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda és a családi napközi 
esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, emellett az óvodák 
és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatása. 

Fókuszálva a konvergencia régiókra, a projekt az iskolát megelőző kisgyermekkori nevelés 
színvonalának és esélyteremtő szerepének erősítésére hivatott a minél teljesebb társadalmi 
beilleszkedés lehetőségének megteremtése érdekében. Cél továbbá a hátránykompenzációs 
pedagógiai tudás megszerzése és megosztása az óvodapedagógusok, óvodavezetők, 
kisgyermek nevelők, szolgáltatásnyújtó személyek, segítők, valamint a pedagógiai munkát 
segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák körében. Ezen kívül a projekt fontos célkitűzése a 
szülők támogatása a kisgyermekkori gondozás és nevelés, kiemelten a kisgyermekkori tanulás 
pótolhatatlan jelentőségének tudatosításában, szakszerű eszközrendszerének megosztásában. 

Az Intézet megszűnését követően a projekt tekintetében helyébe a CSBO lépett.  
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15 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ cím 
 
Az intézmény neve: Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 
Törzskönyvi azonosító száma: 825504 
Honlap: www.designterminal.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

A Design Terminál 2014. január 1-ei dátummal kezdte meg működését, közfeladatait 
alaptevékenységként látta el. Alaptevékenységének keretében segítette a kreatív iparágban 
induló vállalkozások hazai és nemzetközi piacra lépését, és eredményes piaci tevékenységét. 
A Design Terminál közfeladata volt Magyarország Kormánya mindenkori 
gazdaságpolitikájának támogatása a kreatívipar állami ösztönzésével, a kreatíviparban rejlő 
gazdaságpolitikai és országkép-formálási lehetőségek meghatározása és a magyar állam 
stratégiai érdekeinek érvényesítése az érintett ágazatokban. 

A 2016. évben tovább bővült a Design Terminál Inkubációs Programja. Célja továbbra is a 
leginnovatívabb magyar vállalkozások nemzetközi piacra lépésének elősegítése, új magyar 
sikertörténetek megszületése. Vállalkozásfejlesztő szolgáltatásaik részeként konzultációt, 
mentorálást, hazai és nemzetközi szakkiállításokon és vásárokon való megjelenést, valamint 
befektetési mediációt biztosítottak partnereiknek. Az évente mintegy 400 vállalkozással 
folytatott együttműködés empirikus tapasztalatait kutatási programjukban dolgozzák fel, és az 
eredményeket felhasználják a program fejlesztésére. 

Konzultációk alkalmával, 2016. évben is induló kreatív vállalkozások sokaságát látták 
vendégül ingyenes tanácsadásra az üzleti modell-fejlesztés, a szervezetfejlesztés, az 
iparjogvédelem és a marketingkommunikáció területén. Az egy órás, intenzív orientációs 
beszélgetéseken szakértők – előre felkészülve az előzetesen bejelentkezett vállalkozások piaci 
helyzetéből és stratégiájából – visszajelzést adtak, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a 
cégek alapítói számára. A vállalkozások később visszatérhetnek a programokra, a 
legígéretesebbeket pedig bíztatják a mentorprogramba való jelentkezésre is.  A konzultációs 
programon a 2016. évben 50 vállalkozás vett részt, 100 óra személyes konzultációs alkalmon 
összesen 10 állandó kulcsmentor és több tucatnyi külsős szakértő segítette munkájukat. 

A Design Terminál mentorprogramja egy intenzív hat hónapos kreatívipari 
vállalkozásfejlesztő program. A Design Terminál szervezésében 150 elismert hazai és külföldi 
mentor kapcsolódott be a legígéretesebb magyar vállalkozások fejlesztésébe. A program során 
az üzleti modell, a szervezetfejlesztés, a jogi háttér és a marketing területén léptek előre a 
cégek, és felkészültek első befektetőjük fogadására. A folyamat során a vállalkozások együtt, 
egymástól is tanulhattak. A mentoráltak a hat hónapos mentorálási szemesztert lezáró Nyílt 
Nap keretében bemutatkoztak a nagyközönség és a befektetők előtt, teljes mértékben elérték a 
célcsoportot, valamint a kreatívipari szakma jelentős szereplőit, és az iparág iránt 
érdeklődőket is vonzották. A mentoráltak számára nagy kihívást jelentő, mérföldkőnek 
számító esten az elért eredményeiket sikerrel prezentálták és többen kaptak megkeresést 
befektetőktől, potenciális partnerektől és lelkes gyakornokjelöltektől. A hat hónapos intenzív 
mentorprogramon 14 új vállalkozás vehetett részt a 2016. évben. 

2016-ban másodszorra került megrendezésre Magyarország globális jövőfesztiválja, a Brain 
Bar Budapest. A Brain Bar Budapest formáját és tartalmát tekintve is különlegesnek számít a 
nemzetközi eseménynaptárban. Fókuszában az ember és a technológia viszonya, a nyugati 
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civilizáció és az új ipari forradalom kapcsolata áll. A programban közel száz elismert előadó, 
köztük világsztárok ütköztetik egymással vízióikat a gazdaság és a társadalom átalakulásáról. 

A Brain Bar Budapest egyszerre több közösségi célkitűzés elérését szolgálja. Budapest, 
Magyarország és ezzel Közép-Európa egy valóban globális igényű, a jövőt fürkésző, a 
konferenciák és fesztiválok nemzetközi mezőnyében is versenyképes eseménnyel gazdagodik. 
A meghívottak és a közönség soraiban hozzánk látogató döntéshozók és véleményvezérek 
körében erősíti Budapest, mint régiós csomópont reputációját. A magyar közönségnek 
lehetőséget biztosít a globális trendek mélyebb megismerésére, új tudás felhalmozására és 
nemzetközi kapcsolatépítésre. A második Brain Bar Budapest fesztiválon több mint ötezer 
érdeklődő vett részt. A közönség jelentős hányadát adó diákok és tanárok számára ingyenes 
volt a részvétel. A fesztivál élő közvetítését 43 országból, közel tizenkétezren követték 
nyomon.  

Sir Martin Sorrell, a világ legnagyobb reklámügynökségének számító WPP alapítója a márkák 
jövőjéről osztotta meg vízióját. Chris Hadfield űrhajós, a Nemzetközi Űrállomás volt 
parancsnoka a Szent István Bazilikánál tartott előadásában az űrkutatás legújabb kihívásaiba 
vezette be közel kétezer fős közönségét. A fesztivál vendége volt Neil Harbisson művész, a 
világ első kiborgja, Virginia Postrel kaliforniai filozófus és Tim Harford brit sztárközgazdász 
is. 

Az ME Nemzetpolitikai Államtitkársága kezdeményezésére 2016-ban elindult a Külhoni 
Magyar Fiatal Vállalkozók Éve Program. 

A program célja a határon túli magyar vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiatalok segítése 
szakmai tanácsadás, mentorálás, képzési programok és hálózatépítő események 
megvalósításán keresztül, célcsoportjai pedig olyan középiskolás és szakképzésben résztvevő 
diákok és egyetemista külhoni magyar fiatalok voltak, akik vállalkozni szeretnének, illetve 
olyan fiatal külhoni magyar vállalkozók, akik már meglévő vállalkozásukat szeretnék 
fejleszteni.  

A segítségnyújtás alapvető célja volt, hogy olyan vállalkozások szülessenek és fejlődjenek ki 
a Kárpát-medencében, amelyek munkahelyet teremtenek, hozzájárulnak a fiatalok 
szülőföldön maradásához és boldogulásához, aktivizálásához, a külhoni magyar közösségek 
gyarapodásához. 

A Kárpát-medencei körút által érintett nagyvárosok: Dunaszerdahely, Szlovákia; Eszék, 
Horvátország; Marosvásárhely, Románia; Székelyudvarhely, Románia; Sepsiszentgyörgy, 
Románia; Csíkszereda, Románia; Rimaszombat, Szlovákia; Szabadka, Szerbia; 
Nagybecskerek, Szerbia; Kassa, Szlovákia; Beregszász, Ukrajna; Lendva, Szlovénia; 
Temesvár, Románia; Szatmárnémeti, Románia; Kolozsvár, Románia. Nyári többnapos 
képzésre Mezőkövesden került sor.  

A Design Terminál 2014 őszén elnyerte a NKA Zenei Kollégiumának meghívásos pályázatát 
a Cseh Tamás Program megvalósítása kapcsán. A programot bonyolító Cseh Tamás 
Programiroda működését 3 évre határozta meg a pályázati kiírás, ám a Design Terminál 
intézményi átalakulása miatt a projekt a 2. év végén lezárásra került, annak folytatásáról az 
NKA Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiuma jogosult dönteni. 

2016 nyarán, az induló előadókat támogató Cseh Tamás Program második évadában 30 
induló zenekar számára 10 fesztiválon, zenekaronként átlagosan 2 fellépés és egész éves 
kommunikációs támogatás került biztosításra a programot bonyolító Programiroda által. A 
2016. évben a Belvárosi Fesztiválon, a Veszprémi Utcazene Fesztiválon, a Művészetek 
Völgyében és a Design Terminál udvarban saját színpaddal is bemutatkozhatott a Cseh Tamás 
Program. 
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A jogdíjbevételek növelése érdekében az intézmény kutatást végzett 100 hazai menedzser 
megkeresésével a nemzetközi piacra lépés folyamatáról, nehézségeiről és eredményeiről, 
valamint konferenciát szervezett külföldi szerzői jogvédő szervezetek képviselőivel és hazai 
zenei szakemberekkel, köztük a Cseh Tamás Program mentoraival közösen. Két alkalommal 
ingyenes, egész napos szerzői jogi tréninget tartottak az érdeklődőknek. 

A Cseh Tamás Programiroda Backstage néven havi előadássorozatot szervezett meg, amely 
során olyan hasznos ismeretek átadása valósult meg, amelyek révén a könnyűzene szereplői a 
mindennapi működésük során nemcsak sikeresebbek, de hatékonyabbak is lehetnek, egyben 
tudatos jogdíjalkalmazóvá válnak és hozzájárulnak a könnyűzenei ipar kifehérítéséhez.  Az 
ingyenes előadássorozat olyan tudást igyekezett átadni, amely máshol nem, vagy viszonylag 
magas költséggel szerezhető meg. Legfontosabb célja, hogy a hallgatóságot orientálva 
felkeltse az érdeklődésüket a könnyűzenei szakmában való sikeres részvételhez 
nélkülözhetetlen ismeretek iránt, és ösztönözzön ezek bővítésére. Előzőek érdekében nyertes 
pályázatokat, dalokat és új információkat tett elérhetővé a vidéki klubok, kisközösségi vagy 
regionális média és az előzenekarok összekapcsolásának elősegítése céljából, hogy a program 
egésze sikeres együttműködést tudjon megvalósítani. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján mivel a Design 
Terminál éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem érte el, így 2015. április 
1-től az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az irányító szerv látta el.   

Az 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat) 1. melléklet 1. c) pontja értelmében a Design 
Terminal 2016. augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszűnt, a feladat a Design 
Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül valósul meg a 
továbbiakban. Az Áht. 11. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv 
megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit – ideértve a 
vagyonkezelői jogot is – az alapító szerv, azaz az EMMI gyakorolja és teljesíti.  
 

Előirányzatok alakulása 
 

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 952,0 605,1 605,1 517,8 517,3 54,3 99,9 

 ebből: személyi juttatás 240,0 250,0 250,0 148,1 147,7 61,6 99,7 

Bevétel  162,6 10,8 10,8 46,3 45,8 28,2 98,9 

Támogatás  626,0 594,3 594,3 435,9 435,9 69,6 100,0 

Költségvetési maradvány  199,0 0,0 0,0 35,6 35,6 17,9 100,0 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)   

33 31 31  
_ 

19 57,6 - 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés  Kiadás   Bevétel   Támogatás  
 Kiadásból 
személyi 
juttatás  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 605,1 10,8 594,3 250,0 

Módosítások jogcímenként     

Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörben -131,3 27,1 -158,4 -99,0 

Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 28,0 0,0 28,0 5,9 

    - Miniszterelnökségtől átvett 28,0 0,0 28,0 5,9 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás  -154,7 0,0 -154,7 -80,0 

Többletbevétel engedélyezése 27,1 27,1 0,0 0,0 

Miniszteri döntés -31,7 0,0 -31,7 -24,9 

Intézményi hatáskörben 44,0 44,0 0,0 -2,9 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 35,6 35,6 0,0 0,0 

Többletbevétel 8,4 8,4 0,0 0,1 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -3,0 

        Előirányzat-módosítás összesen -87,3 71,1 -158,4 -101,9 

2016. évi módosított előirányzat 517,8 81,9 435,9 148,1 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

A Design Terminál 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 605,1 millió forintban lett 
meghatározva, amely 517,8 millió forintra csökkent a 2016. évben. Ténylegesen teljesített 
kiadás 517,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzat százalékában 99,9%-os 
teljesítést mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 131,3 millió forint irányító szervi 
hatáskörben történt csökkentésből, 44,0 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt 
növelésből adódott.  

Irányító szervi hatáskörben 28,0 millió forint került átvételre az ME-től, a Külhoni Magyar 
Fiatal Vállalkozók Éve Program támogatása érdekében, az intézmény megszűnése kapcsán 
154,7 millió forint került átcsoportosításra a 20/15/03/02 - Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra a jogutódlással 
összefüggő feladatok fedezetére, többletbevétel engedélyezése 27,1 millió forint összegben 
történt, további 31,7 millió forint pedig intézmények közötti előirányzat-módosításból adódik 
négy fő foglalkoztatott az Igazgatáshoz történt átadása miatt.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 35,6 millió forint az 
előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből adódó előirányzat-módosításból, 8,4 
millió forint egyes feladatokhoz kapott tárgyévi bevételeinek előirányzatosításából, illetve 
bevétel növekedéséből adódik. 
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A személyi juttatások és a létszám alakulása 

 
A személyi juttatások 2016. évi 250,0 millió forintos eredeti előirányzata év végére 148,1 
millió forintra módosult. Ebből 80,0 millió forint a megszüntetés kapcsán fejezeti kezelésű 
előirányzatra átadott összeg, 5,9 millió forint a Külhoni Magyar Fiatal Vállalkozók Éve 
Program támogatása érdekében az ME-től átvett összeg, 24,9 millió forint intézmények között 
irányító szervi hatáskörben, míg 2,9 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-módosítás volt. A személyi juttatások módosított előirányzat terhére 147,7 millió 
forint kiadás teljesült, amely 99,7%-os aránynak felel meg, és amely 61,5%-a a 2015. évi 
kifizetés összegének (240,0 millió forint). 

A Design Terminál 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 31 fő volt, 
az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 19 főre változott a 
tervadatokhoz képest. A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámhoz (33 fő) 
viszonyított 14 fős tárgyévi létszámváltozást elsősorban a megszűnés kapcsán az év folyamán 
végrehajtott feladatok átadása magyarázza. 

 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 227,6 millió forint összegben került megállapításra, 
amely az évközi módosítások eredményeképpen 305,5 millió forintra változott. Az 
előirányzat-változás jelentős részét az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi 
előirányzat növelések, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint az előző évi 
maradvány felhasználása eredményezte. Az előirányzat 305,5 millió forint összegben 
teljesült. Az összes teljesítés 71,4%-át szolgáltatási kiadások, 20,0%-át egyéb dologi 
kiadások, 1,9%-át kommunikációs szolgáltatások kiadásai, 6,4%-át a kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások, 0,3%-át készletbeszerzés kiadásai teszik ki. 

A dologi kiadások között jelentős tételt képviselő szolgáltatási kiadások teljesítése a szakmai 
tevékenységhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges bérleti és lízing 
díjak, illetve a rendezvények (pl. Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe) 
zsűritagjainak, meghívott vendégeinek úti- és szállásköltsége, a Cseh Tamás Programiroda 
programjaiban résztvevő zenekarok költségtérítései, karbantartási és műszaki szolgáltatási 
költségek, illetve takarítási kiadások indokolják. Ezen felül itt került elszámolásra a 
rendezvények lebonyolítása (Brain Bar Budapest), a tehetségkutatók zsűrizése (Cseh Tamás 
Program), a zenei, valamint az intézmény mentorprogramjával kapcsolatos tanácsadói 
tevékenységek díjai is. 
 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

 
A 2016. évben a beruházások eredeti előirányzata 60,0 millió forint volt, amely intézményi 
hatáskörben 31,3 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 22,8 millió forinttal csökkent. 
Az előirányzatból 5,9 millió forint teljesítés realizálódott.  

A Design Terminál a beruházások között 4,6 millió forintot költött immateriális javak 
beszerzésére, 1,3 millió forintot pedig a beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított 
általános forgalmi adóra. A 2016. évben az intézmény beruházási kiadásának nagy részét az 
immateriális javak között elsősorban a Design Terminál programjairól készített filmek 
(szellemi alkotások), valamint a Cseh Tamás Program dokumentálásával kapcsolatos kép- és 
hangfelvételek képezik. 
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A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 

 
Az intézmény 2016. évi költségvetése a kiadások fedezetéül 10,8 millió forint intézményi 
bevétellel számolt, amely az év végére 46,3 millió forintra változott. A bevételek 45,8 millió 
forint összegben teljesültek, ami 98,9%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 37,4 
millió forint intézményi működési bevétel, 8,4 millió forint egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről. 

Az intézmény saját bevétele elsősorban helyiségek kapacitáskihasználását célzó 
bérbeadásokból (tárgyaló, terasz), illetve az év során tartott rendezvények kapcsán 
kiszámlázásra kerülő szolgáltatások ellenértékéből, valamint szponzorációs bevételekből 
származik, amelyet az intézmény az alaptevékenységével kapcsolatos dologi kiadásaira, 
valamint beruházási kiadásokra használt fel. 

Az egyéb működési célú támogatások közül 8,0 millió forint a Budapest Főváros 
Önkormányzattól érkezett, a Budapest megújuló városképéhez hozzájáruló mentorprogram 
projekt elszámoláshoz kapcsolódóan, 0,4 millió forint a NKA-tól érkezett a Mercedes-Benz 
Fashion Week Central Europe 2015. című rendezvény megvalósítása kapcsán folyósított 
támogatás utolsó részleteként, 0,1 millió forint pedig megelőlegezett TB kapcsán került 
kifizetésre a Design Terminál részére. 
 

Költségvetési maradványok alakulása 

 
Az intézmény alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 517,3 millió 
forint, ami – az intézmény megszüntetésére és szabad előirányzatainak átadására tekintettel –
megegyezik az alaptevékenység költségvetési kiadásaival, így az intézménynek nem 
keletkezett költségvetési maradványa 2016. évben.  
 

 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmény eszközeinek bruttó értéke a 2016. évben 159,9 millió forint, amely 
összességében 1,6%-kal, 2,6 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekményből 4,6 
millió forint az immateriális javak értékét érintette, amely nagyrészt a programokról készült 
szellemi alkotások, filmek, kép- és hangfelvételek beszerzéséből, állományának 
növekedéséből adódik. További növekedést az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
bruttó értékének 0,5 millió forintos módosulása jelentett a beruházások értékének könyvekben 
történő aktiválása miatt. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2,5 
millió forinttal csökkent, elsősorban selejtezés miatt. A bruttó vagyoni érték 35,9%-a 
immateriális javakban, 2,7%-a ingatlanokban, 61,4%-a gépek, berendezések, felszerelések, 
járművekben testesül meg. 

A teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 15,9 millió forint, ez az eszközök bruttó 
értékének 9,9%-a. A 2016. évben 12,3 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került 
elszámolásra, az összes értékcsökkenés 65,6 millió forint, a befektetett eszközök nettó értéke 
így 94,3 millió forintra változott. 
  

3218



20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/4 Köznevelési feladatok támogatása 

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 752,7   2 752,7 392,2 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 555,0   555,0   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -59,3   -59,3 -13,2 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -634,9   -634,9 -152,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 387,6 1 387,6     

- 2016.évi többletbevétel 61,4 61,4     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -217,7 

Módosítások összesen 1 309,8 1 449,0 -139,2 -383,2 

2016. évi módosított előirányzat 4 062,5 1 449,0 2 613,5 9,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 752,7 0,0 2 752,7 

Módosítások kedvezményezettenként -694,2 0,0 -694,2 

 - saját intézménynek -634,9 0,0 -634,9 

    = meghatározott feladatra -634,9 0,0 -634,9 

 - más fejezet intézménynek -1,0 0,0 -1,0 

    = meghatározott feladatra -1,0 0,0 -1,0 

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -58,3   -58,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 004,0 1 449,0 555,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 387,6 1 387,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 61,4 61,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 555,0 0,0 555,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 062,5 1 449,0 2 613,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 2 566,4 2 752,7 2 752,7 4 062,5 3 700,7 144% 91% 

ebből:  személyi juttatás   392,2 392,2 9,0    0% 

Bevétel 31,5     61,4 61,4 195% 100% 

Támogatás 2 466,2 2 752,7 2 752,7 2 613,5 2 613,5 106% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 456,2    1 387,6 1 387,6 95% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (121 db) 511,0   511,0 

− más fejezet intézménye (60 db) 104,4   104,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 13,3   13,3 

− alapítvány (183 db) 664,5   664,5 

− közalapítvány (4 db) 21,7   21,7 

− nonprofit társaság (33 db) 650,9   650,9 

− gazdasági társaság (12 db) 62,2   62,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (59 db) 101,5   101,5 

− magánszemély (751 db) 357,6   357,6 

− egyéb (megjelölve) 1 213,6 0,0 1 213,6 

 egyesületek, szövetségek (155 db) 808,6   808,6 

 egyéb civil szervezet  (2 db) 17,4   17,4 

 egyéb szervezet (1 db) 5,9   5,9 

 társulások és költségvetési szervei (4 db)  4,5   4,5 

 egyház (122 db) 262,2   262,2 

 külföldi szervezet (25 db) 115,0   115,0 

Összes kifizetés 3 700,7 0,0 3 700,7 

 
Jogszabályi háttér 

− 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a 
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti 
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről; 

− 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról; 
− 1390/2015. (VI.12.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 

2015-2016. évi cselekvési programjáról; 
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− 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról. 

 
Felosztás és finanszírozás módja: 

− pályázati úton (A pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően 
egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását 
megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 
100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor); 

− egyedi döntéssel. 
 
A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 2.752,7 millió forint került megtervezésre, 
amely kiegészült az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének 
biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján 555,0 millió 
forint többletforrással, 1.387,6 millió előző évi maradvánnyal, 61,4 millió forint 
előirányzatosított többletbevétellel. Más fejezetnek átadott előirányzattal és fejezeten belüli 
átcsoportosítással a módosított előirányzat 4.062,5 millió forint volt, amely az alábbi 
feladatok megvalósítását szolgálta: 
 
A tárca megbízásából az EMET az NTP végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési 
programja alapján 45 db pályázati kiírást hirdetett meg (16 nyílt és 29 meghívásos pályázatot) 
2.742,7 millió forint összegben. (A pályázati keretösszeg 20/4/5 címrendi besorolású, Nemzeti 
Tehetség Program megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 101. Kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány megnevezésű részfeladatának terhére 8,7 millió forint összeggel került 
kiegészítésre, így a pályázati összkeret 2.751,4 millió forintra módosult.) 
A meghívásos pályázatok keretében 117 szervezet nyert összesen 1.341,7 millió forintot. A 
nyílt felhívások közül két kiírás speciális volt, ezekre pályázatot folyamatosan, a keret 
kimerüléséig lehetett benyújtani. A többi 14 felhívásra a beadási határidőig összesen 
2.070 darab pályázat érkezett. Az elbírálást követően 825 szervezet részesült összesen 
1.045,0 millió forint támogatásban.  
 
A „Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, 
diákolimpiákon való részvételének támogatása” (NTP-NTV-16) című folyamatos beadási 
határidővel pályázható kiírás keretében 2016. évben 35 nyertes szervezet részesült összesen 
62,0 millió forint összegű támogatásban. A pályázati keret kimerülése miatt a pályázatok 
beadása 2016. december 5-én zárult le.  
A „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-16) című folyamatos beadási 
határidővel pályázható kiírás keretében 639 a művészetek, a sport, valamint a tudomány 
területén kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíjban, a megítélt ösztöndíjak összege 294,7 millió forint volt.  
 
A támogató egyedi döntése alapján a Kis Virtuózok Alapítvány 10,0 millió forint összegű 
támogatásban részesült a Kis Virtuózok Ösztöndíj Program lebonyolításához. Az 
ösztöndíjprogram célja, hogy a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorban feltűnt 
tehetséges fiatalok, valamint hátrányos helyzetű zenei tehetségek pályáját követve 
tehetséggondozó mentori programmal, hazai és nemzetközi koncertek szervezésével, 
rendszeres anyagi és szakmai támogatással biztosítsa a felfedezett tehetségek 
kiegyensúlyozott szakmai fejlődését. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 
2017. évre. 
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Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Camp Europe Felsőörs Oktatási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az NTP keretében általa vállalt 
feladatok ellátásához szükséges ingatlanfejlesztéshez, ingatlanbeszerzéshez, valamint 
gépjárművásárláshoz 86,5 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás szakmai 
és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége az NTP keretében általa vállalt feladatok ellátásához szükséges 
ingatlan biztosításához 255,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. évre. 
 
Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Snétberger Zenei Tehetség 
Kiemelten Közhasznú Alapítvány az NTP keretében általa vállalt feladatok ellátásához 
szükséges ingatlan beruházáshoz, eszközvásárlás-beszerzéshez, valamint a zenei 
tehetséggondozó program nemzetközi kampányának, kapcsolatépítésének megvalósításához 
213,5 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 
 
A tárca megbízásából az EMET az NTP végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési 
programja alapján 2015. július 28-án 44 db pályázati kiírást hirdetett meg (16 nyílt és 28 
meghívásos pályázatot) 2.795,8 millió forint összegben. Ezen támogatási összegből a 
szerződéssel lekötött, de 2015. december 31-éig ki nem fizetett támogatás összege 1.289,5 
millió forint. Két, folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás esetében („Tehetséges 
magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való 
részvételének támogatása” (NTP-NTV-P-15), „Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak” 
(NTP-EFÖ-P-15) a döntések áthúzódtak a 2016. évre. Az NTP-NTV-P-15 pályázati kiírás 
keretében 2016-ban 16 szervezet részesült 26,7 millió forint összegű támogatásban. Az NTP-
EFÖ-P-15 pályázati felhívás keretében 2016-ban 29 kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban, a megítélt ösztöndíjak összege 14,3 millió forint 
volt. A nyertes programok megvalósításának határideje 2016. június 30. volt.  
 
A Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége a „Lumina-Lámpás” Tehetségsegítő Műhely 
2015-2016. tanévre vonatkozó tehetségsegítő és tanoda programjának működtetéséhez 
részesült 4,0 millió forint támogatásban. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 
áthúzódott a 2016. évre. 
 
A Magyar Református Egyház a Kárpát-medencei ifjúsági vezetők, csoportvezetők 
(mentorok) szakmai fejlesztése, a tehetséggondozásban használatos módszerekkel történő 
képzése érdekében részesült 2,0 millió forint összegű támogatásban. A támogatás szakmai és 
pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 
 
Szintén e fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyert támogatást 1,4 millió forint összegben a 
„Érték alapú identitás a középiskolákban határok nélkül!” című programsorozat 
megvalósítására a Magyarországi Református Egyház. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 
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2016-ban hazánkban került megrendezésre a Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny, 
amely a Kárpát-medencében élő, magyar nyelvű oktatásban részt vevő közel 250 diák és 90 
tanár számára matematikai szakmai találkozót és továbbképzést is biztosított. A verseny 
megrendezése érdekében a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány részesült 
4,1 millió forint összegű támogatásban. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 
áthúzódott a 2016. évre. 
 
A 2016. évi Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén résztvevő magyar csapat kiválasztása és 
felkészítése érdekében az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részesült 2,7 millió forint összegű 
támogatásban. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 
 
A 2016. évi Nemzetközi Biológiai Diákolimpián résztvevő magyar csapat kiválasztása, 
felkészítése és az olimpiai részvétel támogatása érdekében a Magyar Biológiatanárok 
Országos Egyesülete részesült 4,2 millió forint összegű támogatásban. A támogatás szakmai 
és pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 
 
A 2016. évi Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián résztvevő magyar csapat 
kiválasztása és felkészítése érdekében a Bajai Obszervatórium Alapítvány részesült 5,0 millió 
forint összegű támogatásban. A támogatás hozzájárult, hogy válogató versenyek keretében 
kiválasztásra kerüljön az olimpián induló csapat, majd a legtehetségesebb diákok számára 
rendszeres továbbképzés, nyári tábor és „tréning-miniolimpia” megrendezésével, tudásuk 
nemzetközi szintig emelésével készítették elő a sikeres olimpiai szereplést. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 
 
A Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 
Snétberger Zenei Tehetség Programban résztvevők számára budapesti és miskolci zenekari 
gyakorlatok megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint zenekari- zenei fejlesztést 
tartalmazó módszertan kidolgozásához 25,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
Az NTP 2016. évi pályázatainak lebonyolítása során a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-16) című folyamatos beadási határidővel pályázható kiírás 
keretösszege a kötelezettségvállalással terhelt maradvány megnevezésű részfeladat terhére 8,7 
millió forint összeggel került kiegészítésre. 
 
Az előirányzaton 27,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött. 
 
Tárgyévi bevételek felhasználása 
 
A 2017. évi Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén (IYPT) részt vevő magyar csapat 
felkészítése érdekében az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 0,9 millió forint összegű 
támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány a 2016/2017-es tanévre az Erdős Pál 
Matematikai Tehetséggondozó Iskola szolnoki és veszprémi programjának lebonyolításához 
részesült 3,0 millió forint támogatásban. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 
áthúzódik a 2017. évre. 
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Az Eszterházy Károly Egyetem az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal (OTDT) 
közösen bonyolított IV. Országos TDK Fórum megtartásához részesült 4,0 millió forint 
összegű támogatásban. A támogatás felhasználása áthúzódik a 2017. évre. 
 
Szintén e fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyert 4,0 millió forint összegű támogatást a 
DUE Produceri Iroda Kulturális Oktatási és Szolgáltató Kft. a 2016/2017. évi Nagy Diák IQ 
Teszt verseny, valamint a versenyhez kapcsolódó díjátadó ünnepség megszervezéséhez. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
Az NTP a 2015. évi források terhére támogatatta a FLOWER program elindítását, melynek 
eredményeképp elkészült egy olyan játékalapú, digitális tehetségazonosító-gondozó rendszer, 
amely tizenéves gyermekek által megvalósított interakciók elemzése során méri fel a 
gyermekek tehetségterületét, valamint azokat a készségek, képességeket, melyek további 
fejlesztésre szorulnak. A program továbbfejlesztése, valamint a felnőtt mentortámogatók 
felkészítő programjának kidolgozása érdekében az IQ Consulting Szervezetfejlesztő és 
Tanácsadó Kft. részesült 11,0 millió forint összegű támogatásban. A támogatás szakmai és 
pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
A Nyitott szemmel Közhasznú Egyesület 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült a  
6-16 év közötti, hátrányos helyzetű, a képzőművészet, a zeneművészet területén tehetséges 
fiatalok komplex tehetséggondozó programjának budapesti és békéscsabai megvalósításához. 
A pilot jellegű program egyik hosszú távú célja, hogy a művészek önkéntes és karitatív 
tevékenység keretén belül segítsék a hátrányos helyzetű tehetségek fejlődését. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
Az előirányzaton 31,5 millió forint szabad előirányzat képződött. 
 

20/4/12 Erzsébet program támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 405,8   4 405,8   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 300,0   300,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -5,0   -5,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 274,8 274,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -40,7   -40,7   

Módosítások összesen 529,1 274,8 254,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 934,9 274,8 4 660,1 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 405,8 0,0 4 405,8 

Módosítások kedvezményezettenként -5,0 0,0 -5,0 

 - saját intézménynek -5,0 0,0 -5,0 

    = meghatározott feladatra -5,0 0,0 -5,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 534,1 274,8 259,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 274,8 274,8 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 300,0 0,0 300,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -40,7 0,0 -40,7 

2016. évi módosított előirányzat 4 934,9 274,8 4 660,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 4 200,0 4 405,8 4 405,8 4 934,9 4 781,8 114% 97% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 4 474,8 4 405,8 4 405,8 4 660,1 4 660,1 104% 100% 

Előirányzat-maradvány      274,8 274,8   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány 82 db) 4 781,7   4 781,7 

− egyéb (megjelölve) 0,1 0,0 0,1 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,1   0,1 

Összes kifizetés 4 781,8 0,0 4 781,8 

 
Az előirányzaton eredeti előirányzatként 4.405,8 millió forint került megtervezésre, amelyből 
40,7 millió forint más fejezeti kezelésű előirányzatra, továbbá 5,0 millió forint saját 
intézménynek történő átcsoportosítással 4.360,1 millió forintra módosult. 
  
Az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről szóló 
1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat alapján a rendőrök üdültetésére, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1.2. pontjában a 
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Kormány által hozott támogatási döntés alapján 300,0 millió Ft többletforrás került 
biztosításra az előirányzaton, továbbá előző évi maradvány előirányzatosításával  a 2016. évi 
előirányzat 4.934,9 millió forintra módosult.  
 
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (továbbiakban: Eptv.) 2. § (2) 
bekezdése alapján az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) gondoskodik. 
Az Eptv. 3. § (1)-(2) bekezdése alapján az Erzsébet-program végrehajtása érdekében: 

− az MNÜA közfeladatként a szociális célú üdültetéshez, a szociális célú 
étkeztetéshez, szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő 
folyósításához és az ezekkel összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához 
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el; 

− az EKGYA közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, 
gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el. 

 
Az Erzsébet-program keretében a 2016. évben közel 90 000 gyermek üdült az Erzsébet 
táborokban, továbbá a Magyarországra nehezedő migrációs nyomás miatt keletkezett jelentős 
többletfeladatok ellátásában résztvevők – a Rendőrség állományának tagjai, a Büntetés-
végrehajtási Szervezet állományának tagjai és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
foglalkoztatottjai – közül 3400-an használták fel az üdülési támogatást. 
 

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 28,7   28,7 6,8 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 15,0   15,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 24,4 24,4     

- 2016.évi többletbevétel 1,4 1,4     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 5,0   5,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,1   5,1   

- Saját intézménytől  átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 154,8   154,8   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -6,8 

Módosítások összesen 205,7 25,8 179,9 -6,8 

2016. évi módosított előirányzat 234,4 25,8 208,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 28,7 0,0 28,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 205,7 25,8 179,9 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 24,4 24,4 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,4 1,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 15,0 0,0 15,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 5,0 0,0 5,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,1 0,0 5,1 

- Saját intézménytől átcsop előir. fejezeti kez. előir.-ra 154,8 0,0 154,8 

2016. évi módosított előirányzat 234,4 25,8 208,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 84,1 28,7 28,7 234,4 218,3 260% 93% 

ebből:  személyi juttatás   6,8 6,8         

Bevétel 5,5     1,4 1,4 25% 100% 

Támogatás 84,7 28,7 28,7 208,6 208,6 246% 100% 

Előirányzat-maradvány 18,3    24,4 24,4 133% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− alapítvány (4 db) 12,8   12,8 

− nonprofit társaság (1 db) 154,8   154,8 

− gazdasági társaság (1 db) 1,3   1,3 

− egyéb (megjelölve) 49,4 0,0 49,4 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 1,0   1,0 

 egyesületek, szövetségek  (13 db) 38,1   38,1 

 egyéb civil szervezet  (2 db) 2,0   2,0 

 egyház (4 db) 6,2   6,2 

 külföldi szervezet (3 db) 2,1   2,1 

Összes kifizetés 218,3 0,0 218,3 

 

3227



Az előirányzat a tervezettel összhangban a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában (elfogadta a 
88/2009. (X. 29.) OGY határozat) és annak 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről 
szóló 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozatban foglalt célok teljesülését szolgálta, odaítélésére 
kormányhatározatok és egyedi döntések formájában került sor.  
 
Az előirányzat biztosított forrást a 2016. évben debütáló Double Rise Torockó fesztivál (2,5 
millió forint), az Országos Református Cigánymisszió nyári tábora (2,5 millió forint), a Csíki 
Közösségépítő Tábor (2,0 millió forint), a 30. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó (0,4 millió 
forint), a HEGY keresztény gólyatábor (0,2 millió forint), valamint a „Középiskolások 
Szabadegyeteme 2016.” című pályaorientációs tábor (0,1 millió forint) megrendezéséhez.  
 
8,0 millió forint összegben támogatta az Erasmus+ program hazai ifjúsági nemzeti irodájának 
a 2016. szeptember 1-én megszűnő CSINI-ből a TKA  székhelyére történő átköltöztetését.  
 
Lehetővé tette a „Vidék fiatal nagykövetei” című programsorozat (2,0 millió forint), a 
„Vitázik a világ ifjúsága” elnevezésű, középiskolások számára szervezett német nyelvű 
vetélkedő (1,0 millió forint), valamint az Art Moments vizuális művészeti fesztivál 2016. évi 
programjainak megvalósulását (0,8 millió forint), továbbá a Snétberger Zenei Tehetség 
Központ kvartettjének fellépését Bayreuthi Ünnepi Játékok keretében megrendezésre kerülő 
Festival Junger Künstler – Fiatal Művészek Fesztiválja elnevezésű rendezvényen és az udinei 
GLB Sound Fesztiválon (0,4 millió forint).  
 
2,0 millió forinttal támogatta a Strukturált Párbeszéd Munkacsoport 2016. évi működését, 
ugyanekkora összeggel a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2016. évi programjait, valamint a Kárpát-
medencei gyermekotthonok lakói által 2016. augusztus 20-án, Csíkszeredán bemutatott 
„István a király” című rockopera szereplői számára szervezett egyhetes tábor költségeit; 1,5 
millió forinttal a No Hate Speech Munkacsoport 2016. évi programjainak, 1,0 millió forinttal 
pedig a Per Vias Naturales Egyesület egészségfejlesztő programjainak megvalósulását. A 
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 30 éves jubileumi ünnepségének 
megrendezése érdekében 0,3 millió forint támogatásban részesült. 
 
A fejezeti sor 28,7 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 179,9 millió forinttal 
módosult az alábbiak szerint:     

− a Design Terminál 2016. szeptember 1-i hatállyal történt, jogutód nélküli megszűnése 
következtében a fenti időpontig a Központ által ellátott, az EMMI felügyelete alá 
tartozó társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztéssel, oktatással és a szakmai, 
tudományos tevékenységgel összefüggő közfeladatok további ellátása érdekében az 
EMMI Igazgatása terhére 154,8 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. 
Az átcsoportosított előirányzat terhére - a fenti közfeladatok 2016. szeptember 1-
december 31. közötti ellátása érdekében - közszolgáltatási szerződés alapján 
támogatásban részesült a Design Terminál Nonprofit Kft.; 

− az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.)  
Korm. határozat és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1822/2016. (XII. 
22.)  Korm. határozat alapján összesen 20,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára. A plusz forrás terhére az egyes civil és egyéb szervezetek 
támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján foglaltak alapján 10,0-10,0 millió forint összegben 
kapott támogatást a Rákóczi Szövetség és a Zöld Liliom Alapítvány ifjúsági 
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rendezvények és nyári táborok szervezése és lebonyolítása, illetve ifjúsági 
rendezvények szervezése tárgyában; 

− a Fejezeti általános tartalék terhére 5,1 millió forint került átcsoportosításra a 2015. évi 
forrásból megkezdett szolnoki alkoholmentes szórakozóhely és ifjúsági klub 
befejezése érdekében. A többlettámogatás biztosítása a kedvezményezett Szer-telen 
Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület adólevonási jogában bekövetkezett változás 
miatt vált szükségessé. 
 

Az előirányzat 2015. évi, 24,4 milliós forint összegű maradványából 23,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése 2016. év első felében maradéktalanul 
teljesült. 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2015. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alap javára átcsoportosításra 
került.  
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 15,7 millió forint, amelyből 15,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. A maradvány keletkezésének oka az esetek többségében a támogatási kérelmek 
késői beérkezése, egy esetben pedig a szakmai program elhúzódó egyeztetése voltak. 
 

20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3,0   3,0 1,5 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,0 6,0     

Módosítások összesen 6,0 6,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9,0 6,0 3,0 1,5 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3,0 0,0 3,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 6,0 6,0 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,0 6,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9,0 6,0 3,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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   3,0 3,0 9,0 6,0   67% 

ebből:  személyi juttatás   1,5 1,5 1,5     0% 

Bevétel               

Támogatás 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 3,0 –   6,0 6,0 200% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (1 db) 6,0   6,0 

Összes kifizetés 6,0 0,0 6,0 

 

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti együttműködés 
támogatása ifjúsági együttműködési programok, információs programok, valamint ifjúsági és 
módszertani találkozók által. Jogalapja a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság 
Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló 
megállapodás, amely a 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletben került kihirdetésre. Az Alap 
2016. évi előirányzata terhére „Fiatal Vállalkozók Tanulmányútja” címmel pályázat kiírására 
került sor.  A pályázati keretösszeg, 3,0 millió forint a nemzetközi összetételű kuratórium 
késői döntésének (a pályázati kiírás 2016. december 27-én jelent meg) következtében 
kötelezettségvállalással terhelt maradványt képezett.  
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány tárgyévben az IFJ-LT-15 kódon 
„Ifjúsági munkások/ifjúságsegítő szakemberek klubja” címmel megjelent pályázati kiírás 
keretében a „Közösségek a fiatalokért – Eszközök, módszerek, jó gyakorlatok megosztása” 
című nyertes pályázat támogatására került felhasználására.  
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20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 65,0   65,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 37,8 37,8     

Módosítások összesen 37,8 37,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 102,8 37,8 65,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 65,0 0,0 65,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 37,8 37,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 37,8 37,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 102,8 37,8 65,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 75,6 65,0 65,0 102,8 86,9 115% 85% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 4,8       3,0 63%   

Támogatás 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 43,6 –   37,8 37,8 87% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (39 db) 31,8   31,8 

− egyéb (megjelölve) 55,1 0,0 55,1 

 egyesületek, szövetségek (54 db) 42,9   42,9 

 egyéb civil szervezet (2 db) 1,2   1,2 

 egyház (12 db) 7,6   7,6 

 külföldi szervezet (5 db) 3,4   3,4 

Összes kifizetés 86,9 0,0 86,9 

 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes 
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § 1) a)-k) 
pontja határozza meg. A törvény értelmében a támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz javaslatot. Az Alapprogram kezelő szerve a Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) 
ISM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján 2016. szeptember 1-ig a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet jogutóda, a CSINI volt. A feladatot 2016. szeptember 1-től az EMET 
látja el.  
 
Az Alap 2016. évi előirányzata terhére 2016. február 26-án 60,0 millió forint keretösszeggel, 
„Alkoss Te is közösséget!” címmel IFJ-GY-16-A kódon pályázat kiírására került sor. A 
beérkezett 390 érvényes pályázatból 94 nyertes született (ezek közül egy a szerződéskötés 
előtt lemondta a program megvalósítását). Egyedi döntés útján nyert támogatást a Magyar 
Diáksport Szövetség a Magyar–Marokkói Nemzetközi Diáktalálkozó megrendezése tárgyában 
(2,8 millió forint).  
 
Az előirányzat 2015. évi maradványa 37,8 millió forint volt, amelyből 26,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 11,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 26,2 millió forint 2016. 
év első felében kifizetésre került, 0,3 millió forint kötelezettségvállalás pedig meghiúsult. 
 
Az előirányzat 2016. év végi maradványa 18,9 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Keletkezésének oka elsősorban az, hogy a 
tárgyévi pályázati kiírás már jóval az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési 
maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat megjelenése 
előtt (2016. február 26-án) megtörtént, így az az alapján visszahagyott 11,3 millió forint 
korábbi évekről származó maradvány felhasználására e pályázati konstrukció keretében már 
nem volt lehetőség, illetve – szintén a Korm. határozat megjelenésének dátumából adódóan – 
a visszahagyott összeg nyári ifjúsági programok megvalósulását már nem szolgálhatta volna, 
ezért a fenti keret – a maradvány alább bemutatásra kerülő egyéb részeivel együtt - a 2017. 
évi pályázati keretet növeli majd. A maradvány keletkezését ezen felül korábbi és tárgyévi 
pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetések (4,5 millió forint), egy-egy pályázat esetében 
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lemondás illetve meghiúsulás (összesen 0,7 millió forint) magyarázzák, további 2,4 millió 
forint tekintetében pedig nem történt kötelezettségvállalás.    
 

20/15/3/5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,0 127,0     

- 2016.évi többletbevétel 8,8 8,8     

Módosítások összesen 135,8 135,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 435,8 135,8 300,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 135,8 135,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,0 127,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 8,8 8,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 435,8 135,8 300,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 470,4 300,0 300,0 435,8 435,8 93% 100% 

ebből: személyi juttatás               

Bevétel 300,0     8,8 8,8 3% 100% 

Támogatás 297,4 300,0 300,0 300,0 300,0 101% 100% 

Előirányzat-maradvány   –   127,0 127,0   100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság (1 db) 435,8 435,8   

Összes kifizetés 435,8 435,8 0,0 

 

Az éves előirányzat, 300,0 millió forint a Társaság 2016. évi működését szolgálta. Fedezetet 
biztosított az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által uniós forrásból 
megvalósítandó projektek („Tehetségek Magyarországa” - EFOP 3.2.1-15-2016-00001, 
illetve „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-
2015-00001) EU-s forrás terhére el nem számolható költségeire, az „Ifjúság.hu a sikeres 
nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok 
esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 
szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség 
teljesítéséhez, valamint a Kormány Ifjúságpolitikai keretprogramjában, az 1494/2011. (XII. 
27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglalt feladatok végrehajtásához. Ez utóbbi keretében került sor a Magyar 
Ifjúsági Konferencia üléseinek megrendezésére 2016. április 22-24. között Antalócon, illetve 
2016. november 25-27-én Balatonmáriafürdőn. 
 
Az eredeti előirányzaton túl év közben felhasználásra került 8,8 millió forint – korábbi évek 
oktatási célú támogatásaihoz kapcsolódó visszafizetésekből származó – bevétel, amely a 
„Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak” című képzés lebonyolítását 
szolgálta. 
 
Az előirányzaton tárgyévben kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány döntő részben a bevétel fel nem használt 
részéből származik, összege nem éri el az ötvenezer forintot. A 2015. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 127,0 millió forint 2016. március hónapban 
kifizetésre került.  
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20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 

20/16/3 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35,3   35,3 11,1 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 42,0   42,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 42,0 42,0     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -11,1 

Módosítások összesen 84,0 42,0 42,0 -11,1 

2016. évi módosított előirányzat 119,3 42,0 77,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35,3 0,0 35,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 84,0 42,0 42,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 42,0 42,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 42,0 0,0 42,0 

2016. évi módosított előirányzat 119,3 42,0 77,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 23,1 35,3 35,3 119,3 62,3 270% 52% 

ebből:  személyi juttatás   11,1 11,1         

Bevétel 0,7         0%   

Támogatás 51,6 35,3 35,3 77,3 77,3 150% 100% 

Előirányzat-maradvány 12,8 –   42,0 42,0 328% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (1 db) 16,5   16,5 

− nonprofit társaság (1 db) 1,9   1,9 

− gazdasági társaság (6 db) 43,0   43,0 

− egyéb (megjelölve) 0,9 0,0 0,9 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,9   0,9 

Összes kifizetés 62,3 0,0 62,3 

 

A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 35,3 millió forint, amely 42,0 millió 
forint összegű, Kormány hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításával – a XI. 
Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1770/2016. (XII. 15.)  Korm. határozatban foglaltak 
alapján – és 42,0 millió forint előző évi maradvánnyal egészült ki. Így a rendelkezésre álló 
forrás 119,3 millió forint volt, amelynek felhasználása az alábbiak szerint történt: 

− A 2015. évi maradvány terhére a 2016. évben 41,1 millió forint került kifizetésre az 
alábbi támogatásokra: 
= családi programsorozat támogatása súlyosan, halmozottan sérült gyermeket 

nevelő családoknak (GEMMA ISKOLA Egészségügyi Rehabilitációs Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2,0 millió forint); 

= a hazánkban elérhető tehetséggondozó programok bemutatásának támogatása a 
„Nők Lapja” című újságban (Central Médiacsoport Zrt. 5,4 millió forint); 

= a „BabaVilág/BabaPercek” magazinműsor családalapítással, gyermekvállalással, 
gyermekneveléssel kapcsolatos műsorának támogatása (HBL Produkció Kft. 2,8 
millió forint); 

= a KÉPMÁS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiadványainak 
támogatása (12,0 millió forint); 

= a  „Családháló  Mozgalom”  fenntartásának  és  továbbfejlesztésének  
támogatása (Családháló Alapítvány 16,5 millió forint); 

= a „Családi Hét” magazin támogatása (InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. 2,4 millió 
forint). 

− A rendelkezésre álló 2016. évi források az alábbi programok megvalósítását szolgálták 
77,3 millió forint összegben: 
= a „Versre vagy kódolva” című program szervezése (Szentendréért Közalapítvány: 

1,2 millió forint); 
= az „1Úton – Zarándoklat a gyermekáldásért” elnevezésű rendezvény szervezése 

(Mária Út közhasznú Egyesület 5,0 millió forint); 
= a Heves Megyei ÖKA-val közös szervezésű, középiskolás tanulókat is mozgósító 

önkéntes programok támogatása (Egri Norma Alapítvány 1,0 millió forint); 
= a "Boldogabb Családokért" Családi Életre Nevelés Programja keretében 

módszertani bemutató támogatása (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 
Egyesület 1,4 millió forint); 

= tíz darab „MagikMe Pillangó” nevű játszótéri eszköz legyártatása, felszerelése 
(Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és 
Fejlesztését Támogató Alapítvány 6,3 millió forint); 
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= Déméter Ház felújításának I. üteme (Déméter Alapítvány 42,0 millió forint); 
= a gyermekétkeztetés fontosságáról és lehetőségeiről szóló televíziós műsor 

támogatása (STAHLBOHUS Kft. 10,0 millió forint); 
= a "Családi Hét" című rádiómagazin támogatása 2016.07.01.-2016.12.31. közötti 

időszakban (InfoRádió Műsorszolgáltató Kft. 2,4 millió forint); 
= az „Ezer Lámpás Éjszakája” című társadalmi program 2016. évi 

megszervezésének támogatása (GAP Média Kft. 4,0 millió forint); 
= a „Falforgatók” című televíziós műsor elkészítésének támogatása (HBL Produkció 

Kft. 4,0 millió forint). 
− Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 0,9 millió forint 

került átcsoportosításra a LXV. Bethlen Gábor Alap részére a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 3. 
pontjában előírt forrás biztosítására. 
 

Az előirányzaton 57,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 
kimutatásra. 
 

20/16/6 Családpolitikai Programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 654,0   654,0 450,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 825,0   1 825,0   

- Más fejezettől kapott előirányzat 2,0   2,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -48,1   -48,1   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 142,7 142,7     

- 2016.évi többletbevétel 246,1 246,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 5,0   5,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 70,0   70,0   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 250,0   250,0   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -450,0 

Módosítások összesen 2 492,7 388,8 2 103,9 -450,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 146,7 388,8 2 757,9 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 654,0 0,0 654,0 

Módosítások kedvezményezettenként -48,1 0,0 -48,1 

 - saját intézménynek -48,1 0,0 -48,1 

    = meghatározott feladatra -48,1 0,0 -48,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 540,8 388,8 2 152,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 142,7 142,7 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 246,1 246,1 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 2,0 0,0 2,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 825,0 0,0 1 825,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 5,0 0,0 5,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 70,0 0,0 70,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 250,0 0,0 250,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 146,7 388,8 2 757,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 479,9 654,0 654,0 3 146,7 2 817,5 587% 90% 

ebből:  személyi juttatás   450,0 450,0         

Bevétel 42,2     246,1 246,1 583% 100% 

Támogatás 568,8 654,0 654,0 2 757,9 2 757,9 485% 100% 

Előirányzat-maradvány 11,7    142,7 142,7 1220% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (3 db) 197,3   197,3 

− alapítvány (17 db) 821,3   821,3 

− nonprofit társaság (1 db) 515,0   515,0 

− gazdasági társaság (4 db) 37,4   37,4 

− önkormányzat/vagy intézménye (6 db) 3,0   3,0 

− egyéb (megjelölve) 1 243,5 0,0 1 243,5 

 egyesületek, szövetségek (32 db) 1 213,0   1 213,0 

 egyéb civil szervezet (3 db) 20,5   20,5 

 egyház (12 db) 10,0   10,0 

Összes kifizetés 2 817,5 0,0 2 817,5 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 654,0 millió forint. Kormányzati 
hatáskörben 1.825,0 millió forint év végi többletkeret átcsoportosítás történt. Az egyes civil 
és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. 
(XII. 20.)  Korm. határozatban foglaltak alapján 1.625,0 millió forint az 1787/2016. 
(XII.17.) Korm. határozattal került átcsoportosításra. További 200,0 millió forint az 
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal került átcsoportosításra. Saját intézménytől  
fejezeti kezelésű előirányzatra további 250,0 millió forint került átcsoportosításra. A 2015. évi 
előirányzat maradványból 142,7 millió forint, 2015-ben megkötött egyedi támogatási 
szerződés alapján 2016-ban kiutalt támogatás, továbbá 2016-ban 246,1 millió forint 
többletbevétel keletkezett. 48,1 millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásának 
részére. Más fejezettől kapott előirányzatként 2,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok 
közötti átcsoportosítással pedig 5,0 millió forinttal bővült az előirányzat, mely támogatás 
formájába folyósításra került. A fejezeti kezelésű előirányzatra 70,0 millió forint 
átcsoportosítás történt fejezeti tartalékról. 
A Népesedés Világnapjához kapcsolódva, az előző évek kezdeményezését követve 
folytatódtak a babaköszöntő ajtódísz, emléklap elkészítésével és a kismamákhoz való 
eljuttatásával kapcsolatos - Promobox Kft. együttműködésével megvalósított – feladatok. 
2011 óta minden édesanya a kórházban kézhez kap egy ajtódíszt Simon András grafikájával. 
A bejárati ajtóra függesztve, a dísz jelzi a külvilág számára a család örömét, új gyermekük 
születését.  Ez a gesztus azon szimbolikus jelentőségű tevékenységek körébe tartozik, 
amelyek a kormányzat részéről ilyen módon is kifejezik, mennyire fontos az ország számra 
minden egyes megszülető gyermek. Az ajtódíszek 70 kórház szülészetére jutnak el. A 2016-os 
évben erre 24,8 millió forint került biztosításra.  
 
A CSINI megszűnése után az Államtitkárság támogatásával létrejött a CSBO, ami részben a 
megszűnő háttérintézmény feladatait vette át segítve ezzel a szakterület munkáját. A Kft. 
felelős a család-, gyermek-, idős- és nőpolitikai szakmai feladatkörébe tartozó egyes európai 
uniós alapokból származó támogatásokkal kapcsolatos program- és projektkoordinációs, 
valamint projektmegvalósítói feladatok elvégzéséért és a Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság gondozásában működő www.csalad.hu honlap gondozásáért.  
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A CSBO családpolitikai, idősügyi, nőpolitikai, gyermekjóléti szakmai célok elérése 
érdekében stratégiai döntések megalapozásához célzott hatásvizsgálatokat, adatgyűjtéseket, 
tényfeltáró, elemző és döntés-előkészítő tanulmányokat készít, szakmai továbbképzéseket és 
műhelyeket szervez és vállalta szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok, folyóiratok kiadását 
is. A CSBO működése összesen 225,0 millió forinttal került támogatásra.  
290,0 millió forint támogatás került biztosításra a CSBO-nak, hogy trendi, fiatalos, 
családbarát kampányok megtervezésével és megvalósításával, a Család- és Ifjúságügyért 
Felelős Államtitkárság által meghatározott szempontoknak megfelelően, eleget tehessen 
céljainak és feladatainak. A tervezett átfogó családbarát kampány keretében a CSBO célul 
tűzte ki a Potenciális szülők kampány, a Többgyermekes családban élni jó kampány, valamint 
– szükség esetén – egyéb, kisebb, a célt támogató alkampányok és projektek megvalósítását, 
amelyekkel eredményesen kívánják megszólítani a kampányok közvetett és közvetlen 
célcsoportjait, vagyis elsődlegesen a potenciális szülőket és a már legalább egy gyermekes 
családokat, valamint a tágabb társadalmi környezetüket.  
Az előző évek gyakorlatának megfelelően  több, civil szervezetek, stratégiai partnerek által 
megvalósítani szándékozott program egyedi támogatása történt, akik saját működésük 
körében sokat tesznek a családpolitika, nőpolitika népszerűsítése és támogatása érdekében.  
 
A határon túli családszervezetekkel való kapcsolattartás fontos nemzetpolitikai cél, így 70,0 
millió forint támogatásban részesült a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 
(továbbiakban: KCSSZ) a Kárpát-medencében a családszervezeti háló fenntartásához, 
bővítéséhez, valamint a feladattal kapcsolatos rendezvények, programok megvalósításához 
(magyar nemzeti ünnepekről és évfordulós eseményekről történő közös megemlékezés a 
nemzeti összetartozás erősítése érdekében, az ifjúság számára az anyanyelv ápolását szolgáló 
oktatások, képzések lebonyolítása).  
A KCSSZ részére 2016. év végén az 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján és az 
abban meghatározott célokra került folyósításra 100,0 millió forint. A szervezet az összeget 
határon túli családszervezetek fejlesztésére, magyar nyelvű közösségi terek, játszóházak 
kialakítására fordíthatja. 
  
A gyermekes családok megerősítését szolgáló tevékenységek támogatása érdekében összesen 
30,0 millió forint támogatásban részesült a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (a 
továbbiakban: NOE), programjaihoz, szakmai és családi napok szervezésére.  
Az Egyesülettel folyamatos az együttműködés a kormányzati családpolitikai célok 
megvalósítása érdekében. 
A NOE további 11,5 millió forintos támogatásban részesült az év során megsokasodott 
feladatainak finanszírozására. Az összegből családszervezeti konferenciát szerveztek, 
fejlesztették nemzetközi kapcsolataikat, több ezer fős fesztivált rendeztek.  
A nagycsaládosok egyesülete jelentős összegű, 300,0 millió forintos támogatásban részesült 
2016. év végén az 1812/2016 (XII. 20.) Korm. határozat alapján  és az abban meghatározott 
célokra, úgy mint Nagycsaládos kártya továbbfejlesztése, tagtoborzás, irodahelyzet javítása és 
civilek képzése.  
A NOE emellett  0,8 millió forint támogatást kapott lakiteleki képzésének megvalósításához. 
 
3,0 millió forint támogatásban részesült a Ringató Baráti Társaság Egyesület, amely a zenei 
nevelés módszerével igyekszik építeni a gyermeki lelket és erősíteni a családi összetartozást. 
A Ringató nevelési módszer 10 éve indult el Budapesten és mára az egész országot és a 
Kárpát-medencét bejárta, valamint jelen van számos európai országban is. Foglalkozásaik 
során 70 foglalkozásvezető összesen 190 helyszínen foglalkozik kisgyermekes családokkal és 
az együtténeklést életformává teszik és szükségletté alakítják számukra.  
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Összesen 9,0 millió forint támogatásban részesült a Szülők Háza.  A Szülők Háza Alapítvány 
szakemberek bevonásával (szociális munkás, szociálpolitikus, gyermeknevelő, bűnmegelőzési 
szakember, rekreációs szakember) önkéntes családokat toboroz, amely családok a 
szakemberek által előzetesen feltérképezett gyermekotthonokba látogatnak el és különböző 
sport, közösségi és élményprogramokat szolgáltatnak a gyerekeknek. Az önkéntesek 
bevonásánál szempont, hogy életútjuk mintául szolgálhasson, és vállalják a rendszerességet. 
Ennek érdekében a Szülők Háza Alapítvány önkéntes képzéseket tart, valamint 
élményfeldolgozó szupervíziót. Az Alapítvány 2016-ban hat családsegítő szervezet – a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Lépj, 
hogy léphessünk fogyatékkal élő családokat segítő alapítvány, a Fiatal Családosok Klubja 
Alapítvány, az Ágota Alapítvány és az Ágacska Alapítvány az Örökbefogadó Családokért – 
közreműködésével Magyarországon első alkalommal rendezte meg a Szülők Ünnepét, ahol 
ingyenes családi és gyerekprogramokkal, koncerttel, tanácsadással és élményajándékokkal 
köszöntötték a szülőket. 
 
1,7 millió forint támogatásban részesült a Magyar Bölcsődék Egyesülete egy, a bölcsődei 
dolgozók számára kifejlesztett országos, központi weboldal létrehozására. 
 
5,0 millió forint támogatásban részesült az Ágota Alapítvány. Az ÁGOTA® Alapítvány 
(Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) és a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos 
módszertani intézménye 2016. július 21-31. között megrendezett az „Állami Gondoskodásban 
Élő Fiatalok Országos Találkozója” rendezvényen az étkezés biztosításához. 
 
0,9 millió forint támogatásban részesült a Ladies First Consulting Kft a 2015. év során 1,2 
millió forinttal támogatott Borka világa program nemzetközi színtéren és fórumokon való 
részvételéhez.  
 
Összesen 15,0 millió forint támogatásban részesült a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete. 
Az Egyesület két szakmai konferenciát tervezett megszervezni a családos szervezetek 
számára. Emellett „Menzamustra” címmel roadshow-t indítottak a közétkeztetés javítása és 
egészségesebbé tétele érdekében. Társadalmi párbeszédet kezdeményeznek annak érdekében, 
hogy a közétkeztetés szereplői, a dietetikus szakma és a szülők megfelelő irányba tereljék a 
fejlődést. Népszerűsítő kisfilm forgatását tervezik az anyaságról és Szenzációs házasság 
címmel beszélgetős estet szerveznek egy ismert házaspárral a konfliktusokról pszichológus 
bevonásával. 
 
1,5 millió forint támogatásban részesült a Miskolci Egyházmegye a „Papcsaládok 
találkozójának” és a „Családi nap” megrendezéséhez. Mind a két program kiemelt célkitűzése 
a családi kapcsolatok fenntartása és ápolása. Céljuk, hogy a családokat megszólítva tanúságot 
tudjanak tenni arról, hogy a család világunk legfontosabb közege, ahol a személy 
kiteljesedhet, és igazán megtalálhatja emberi méltóságát. 
 
0,4 millió forint támogatásban részesült a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége, a FICE a 
FICE International 33. kongresszusán és a CYC Világkonferencián való részvételük 
költségeire (szállás, utazás). 
 
14,7 millió forint támogatásban részesült a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány az 
Apafüzet I. és II. újbóli kiadására, a Nagyi füzet előkészítésére, összeállítására, valamint 
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párkereső programok szervezésére, Baba-mama klubok országos találkozójának és Család- és 
karrier előadás sorozat szervezésére. 
Év végén az 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján és az abban meghatározott célokra 
további 50,0 millió forint összegű támogatásban részesült az Alapítvány. 
 
1,5 millió forint támogatásban részesült a GF Social Média Kft. által szervezett legnagyobb, 
női vonatkozású versenysorozata Európa női startupperei és innovatív vállalkozói részére, a 
Women Startup Competition. Az esemény fő célja az európai, női többség által irányított 
vállalkozások alacsony számának növelése, és a női kockázati befektetői réteg arányának 
pozitív irányban történő elmozdítása.  
 
50,0 millió forint támogatásban részesült az Új Nemzedék Központ a londonihoz hasonló 
további külföldi Közösségi Terek megnyitására. 
 
2,0 millió forint támogatásban részesült az Egyesület a Remény Kis Emberei Közösségért, 
amely a támogatásból a X. Szövetség az életért tábor buszköltségének egy részét 
finanszírozta.  
 
0,5 millió forintos támogatást nyújtott a tárca az Őrzők Családi Nap 2016 című rendezvény 
megvalósításához az Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás 
Gyermekekért szervezetnek. 
 
3,0 millió forint támogatásban részesült az OBDK programja. 2016-ban újabb 7 regionális 
helyszínen szervezték meg az OBDK gyermekjogi roadshow-ját, melyet egy budapesti 
országos rendezvénnyel zártak. 
 
5,0 millió forint támogatásban részesült a Debreceni Egyetem Gyermekklinika Alapítványa, 
amely megszervezi a Bayley-III diagnosztikai vizsgálóeljárást, mellyel a koraszülött alacsony 
születési súlyú csecsemőket (15 napos kortól a 43 hónapos korig) szűri. 
 
3,0 millió forint támogatást kapott a Magyar Női Unió egy komplex nemzetközi 
program/rendezvény megvalósítására 2016. október 15-16-17-én, 200 fővel, határon túli és 
hazai résztvevőkkel. 
200,0 millió forint támogatásban részesült a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány a 
Kolping Hotel szálloda fejlesztésére. Az előirányzat az 1182/2016. (IV.11.)  Korm. 
határozattal került biztosításra a tárca részére.   
 
0,2 millió forintos támogatásban részesült a Keresztény Demokrata Fórum Egyesület 2016. 
évi családépítő nyári lelkigyakorlatos tábor megrendezésére. 
 
0,7 millió forintban részesült a Foszfor Kulturális Gyújtópont Egyesület a „Párkapcsolati 
labirintus” nevű középiskolásoknak szóló komplex színházi nevelési foglalkozásra. 
 
0,5 millió forint támogatásban részesült a Démétér Alapítvány. Az alapítvány a Démétér 
Házban a családokat gyermekük kórházi kezelése alatt megfelelően kialakított apartmanokban 
helyezi el. A Ház működési kiadásainak finanszírozására, fenntartására használta fel a 
támogatást. 
 
2016. év végén az 1812/2016 (XII. 20.) Korm. határozat alapján és az abban meghatározott 
célokra 500,0 millió forintos támogatást kapott az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány egy 
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egyszülős központ létrehozására és működtetésére, valamint 600,0 millió forintot a Magyar 
Ökomenikus Segélyszervezet óvoda, bölcsőde építésére Kárpátalján és a Vajdaságban. A 
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezetfejlesztésre fordítja a 10,0 millió forintos 
támogatást.  
 
A fenti kormányhatározat alapján részesültek költségvetési támogatásban a hazai 
költségvetési szervezetek. A támogatás célja a nyílt örökbefogadások elősegítése, társadalmi 
aktivitás fokozása, szervezetfejlesztés volt. Az egyesületek 10,0 -10,0 millió forintot kaptak: 

− Ágacska Alapítvány, 
− Gólyahír Egyesület, 
− Együtt az életért Közhasznú Egyesület, 
− Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány. 

 
Az előirányzat idősügyi programjainak szakmai tartalmát az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról 
szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősek Tanácsához kapcsolódó kötelezettségekről 
szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 8. pontja, az Idősbarát Önkormányzat Díj 
alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelete 
determinálja.  
 
Az idősügyi programok keretében az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek 
támogatásra: 

− a Nyugdíjasok Szociális Fóruma 2016. második félévi programja; 
− A Média a Családért Alapítvány által szervezett díjpályázat megvalósítása és idősügyi 

kutatás; 
− az Idősbarát Önkormányzati Díj pénzjutalma; 
− CSBO családbarát kampányai. 

 
2015. évi támogatásból, 2016. évben megvalósult idősügyi programok: 

− A Nyugdíjasok Szociális Fórumának a nemzedékek közötti együttműködést elősegítő 
programok, valamint a nyugdíjas közösségek már meglévő szervezetein alapuló 
hálózat létrehozása érdekében végzett programja; 

− Az Eszmék és Értékek Alapítvány (Miskolc) időseknek szóló, aktív befogadásra 
épülő, és igényfelmérésen alapuló oktatás elindítása; 

− A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Generációk Közötti Kapcsolatok 
programsorozata; 

− Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány „Fogadj örökbe egy nagymamát!” 
programja; 

− A Polgár Judit Sakk Alapítvány által szervezett Világsakk-fesztivál 2016. 
többgenerációs programjai. 

 
1,3 millió forint támogatásban részesült a Nyugdíjasok Szociális Fóruma, amely elsősorban az 
idősek hiteles tájékoztatása, a különböző nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolatok 
szorosabbra fűzése érdekében tevékenykedik. A szervezet a támogatásból valósította meg 
2016. 2. félévi programjait, melynek keretében ismeretterjesztő, kapcsolatépítő, aktivitást 
előmozdító, a fiatalabb és idősebb generációkat összekapcsoló programokat szervezett. 
 
5,0 millió forint támogatást kapott a Média a Családért Alapítvány, mely 2016-ban 
meghirdette a Média a Nemzedékekért-díj felhívást, mellyel a média közvélemény formáló 
szerepére történő figyelemfelhívás, valamint a nemzedékek közötti együttműködés 
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médiatémává tétele volt a cél. Ezzel párhuzamosan és összefüggésben egy 10 hónapos 
kutatást végeznek az idősek médiareprezentációjának feltárására, melynek záró 
dokumentációja 2017 őszén készül el. 
 
A tárca és a BM évente kiírja az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatot, amelyre 2016. évben 
13. alkalommal pályázhattak az idősek jóllétét kiemelten fontosnak tartó önkormányzatok. 
Október 7-én az Idősek Világnapja alkalmából 6 önkormányzat vehette át a Díjat: Budapest 
Főváros V. kerülete, valamint Ebes, Földeák, Mesztegnyő, Nyíregyháza és Szarvaskő 
önkormányzatai. Az előirányzat terhére összesen 3,0 millió forint díjban részesültek a fenti 
önkormányzatok. 
 
Az év során 316,2 millió kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 13,0 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
 

20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 83,0   83,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 78,1 78,1     

- 2016.évi többletbevétel 2,3 2,3     

Módosítások összesen 80,4 80,4 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 163,4 80,4 83,0 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 83,0 0,0 83,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 80,4 80,4 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 78,1 78,1 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 2,3 2,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 163,4 80,4 83,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 116,1 83,0 83,0 163,4 72,6 63% 44% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 1,7     2,3 2,5 147% 109% 

Támogatás 172,6 83,0 83,0 83,0 83,0 48% 100% 

Előirányzat-maradvány 19,9 –   78,1 78,1 392% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 7,5   7,5 

− más fejezet intézménye (1 db) 7,2   7,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,1   0,1 

− alapítvány (20 db) 22,6   22,6 

− gazdasági társaság (3 db) 2,0   2,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 1,1   1,1 

− egyéb (megjelölve) 32,1 0,0 32,1 

 központi kezelésű előirányzat (1 db)     3,2 

 egyesületek, szövetségek (34 db) 20,2   20,2 

 egyház (12 db) 8,7   8,7 

Összes kifizetés 72,6 0,0 72,6 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 83,0 millió forint. A 2015. évi 
előirányzat maradványból 78,1 millió forint 2016-ban kiutalt támogatás, továbbá 2016-ban 
2.3 millió forint többletbevétel keletkezett.  
 
Összhangban a kormányzat két legfontosabb törekvésével: a családok erősítésével és az 
értékteremtő munkahelyek teremtésével, az ágazat célja, hogy a népesedési mutatók romlását 
a családi élet és munka minél finomabb összehangolásával igyekezzen mérsékelni, majd 
megállítani. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a munkaadók is felismerjék: az ő érdekük is az, 
hogy segítsék munkavállalóikat a családi életükben való kiteljesedésben is. A célok 
megvalósítása érdekében – a korábbi évhez hasonlóan – 2016-ban is lebonyolításra került a 
Családbarát Munkahely pályázat. 
 
40,0 millió forintos keretösszegre lehetett pályázni. Ebben az évben összesen 47 pályázó 
kapott támogatást családbarát munkahelyi programok megvalósítására, valamint további 4 
nyerte el a Családbarát Munkahely címet.  
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2016. év végén további két pályázat került kiírásra,a  „Család- és nőszervezetek támogatása” , 
valamint az „Örökbefogadásokkal a Családbarát Országért” A  „ Család- és nőszervezetek 
támogatása” célja olyan szervezetek és programok támogatása volt, amelyek 
szervezetfejlesztéssel, média és kommunikációs tréningekkel, menedzsment és fund-raising 
ismeretek elsajátításával, nemzetközi fórumokon való részvéttel  és tréningek szervezésével 
hozzájárulnak a nők társadalmi egyenlőségének és gazdasági-közéleti szerepvállalásának 
erősítéséhez, továbbá elősegítik a női szempontok érvényesítését, a sztereotípiák lebontását, a 
gyermeket nevelő nők testi-lelki egészségének megőrzését. A meghívásos pályázat 
keretösszege 28,0 millió forint volt.  Az „Örökbefogadásokkal a Családbarát Országért” 
meghívásos pályázat keretösszege 15,0 millió forint volt. A pályázat célja olyan programok 
támogatása, amelyek az örökbefogadást népszerűsítik szemléletformáló tevékenységekkel, a 
nyílt örökbefogadások elősegítését végző közhasznú szervezetek tevékenységét támogatják. 
 
20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 690,0   690,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 199,4 199,4     

- 2016.évi többletbevétel 0,4 0,4     

Módosítások összesen 199,8 199,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 889,8 199,8 690,0 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 690,0 0,0 690,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 199,8 199,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 199,4 199,4 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 0,4 0,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 889,8 199,8 690,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 528,8 690,0 690,0 889,8 390,0 74% 44% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 1,1     0,4 0,4 36% 100% 

Támogatás 687,0 690,0 690,0 690,0 690,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,1 –   199,4 199,4 497% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 390,0 0,0 390,0 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 1,1   1,1 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 
db) 

388,9   388,9 

Összes kifizetés 390,0 0,0 390,0 

 
Az eredeti előirányzat 690,0 millió forint volt, amelynek terhére a hallgatói hitelrendszerről 
szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a GYES-es és GYED-en lévő hallgatói hitelének 
célzott kamattámogatásához szükséges kötelezettségvállalás történt meg. A kamattámogatást 
igénybe vevők száma éves szinten 6000 fő körül alakult. 
 
Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 199,4 millió forint felhasználása 
megtörtént, továbbá 0,4 millió forint többletbevétel keletkezett.  
Az év során összesen 499,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 16,0 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
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20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 

20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési 
programok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 157,2   157,2   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0     

- 2016.évi többletbevétel 5,0 5,0     

Módosítások összesen 9,0 9,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 166,2 9,0 157,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 157,2 0,0 157,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 9,0 9,0 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 5,0 5,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 166,2 9,0 157,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 170,7 157,2 157,2 166,2 161,0 94% 97% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 2,2     5,0 5,0 227% 100% 

Támogatás 164,8 157,2 157,2 157,2 157,2 95% 100% 

Előirányzat-maradvány 7,7    4,0 4,0 52% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (4 db) 32,1   32,1 

− közalapítvány (2 db) 14,4   14,4 

− nonprofit társaság (2 db) 14,4   14,4 

− gazdasági társaság (2 db) 2,5   2,5 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 14,4   14,4 

− egyéb (megjelölve) 83,2 0,0 83,2 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 1,7   1,7 

 egyesületek, szövetségek  (10 db) 72,0   72,0 

 egyéb civil szervezet  (1 db) 7,2   7,2 

 egyház (1 db) 2,3   2,3 

Összes kifizetés 161,0 0,0 161,0 

 
A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 157,2 millió forint került megtervezésre, a 
tárgyévben lekötött előirányzat 157,0 millió forint. A 2016. évi többletbevételek egyedi 
támogatási szerződések keretében átutalt források fel nem használt és visszafizetett összegei, 
illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre kért tételek voltak. A többletbevételek nem 
kerültek újabb kötelezettségvállalás alá. A 2015. évi előirányzat maradványból 2,3 millió 
forint egy esélyteremtési célokat szolgáló, 2015-ben megkötött egyedi támogatási szerződés 
alapján 2016-ban kiutalt támogatás, 1,7 millió forint pedig a központi költségvetés részére 
befizetett összeg. 
 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat folyamatos működtetését azon 
Alaptörvényből fakadó állami köztelezettség indokolta, amely a mindenkori kormányzat 
számára feladatként tűzte ki az egyenlő bánásmód érvényesítése mellett olyan esélyteremtési 
intézkedések meghozatalát, amelyek a társadalmi különbségek mérséklését szolgálják. A 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységével elősegítette a hátrányos 
helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a 
kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását.  
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi 
diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők álltak: fogyatékosság, nem, 
kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a 
hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókuszt jelentettek a családok. Az 
esélyteremtési irodák kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy felhívják a társadalom 
figyelmét az önkéntes tevékenység fontosságára. 
 
2016. évben valamennyi feladatellátó szervezet jelezte az esélyteremtési ház további 
működtetésére vonatkozó szándékát és kérte a tárca további támogatását. Ezen szervezetek 
szakmai beszámolója és a kérelmükben foglaltak alapján egyedi támogatási szerződés keretei 
között került biztosításra a szakmai tevékenység folytatásához szükséges forrás. A hálózat 
működtetése érdekében a 2016. április 1. - 2017. március  31. időszakra minden 
esélyteremtési ház esetében - az azt közvetlenül fenntartó szervezetnek – e fejezeti kezelésű 
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előirányzatról egységesen 7,2 millió forint támogatás került biztosításra, mindösszesen 144,0 
millió forint összegben.  
 
2015-ben lekötött előirányzatból a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. július 27-31. 
között valósította meg a 11. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozót. A találkozó 
témája „Áldás leszel!” címmel került megrendezésre, melynek fókuszában a kirekesztettség 
leküzdése, a fiatalok jövőjének alakítását segítő esélyteremtés, illetve közösségépítés állt.  Az 
interaktív programok közül kiemelendő az „Oroszrulett” címet viselő drogprevenciós és 
ezáltal egyben esélyteremtő projekt, mellyel előadásokon, és művészeti workshopokon 
keresztül közvetlenül több ezer középiskolás diák elérése valósult meg szerte az országban.  
 
Szakterületi prioritás volt az emberkereskedelem visszaszorítása, az áldozatok komplex 
segítését végző ellátórendszer működtetése. Az emberkereskedelem áldozatait befogadó 
Átmeneti Szállásokat a krízisellátásban sokéves tapasztalattal rendelkező civil szervezet 
működteti. Az Átmeneti Szállások az ingyenesen igénybe vehető szállás mellett az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtják: étkeztetés, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátás és 
mentálhigiénés segítségnyújtás. Emellett közreműködnek az emberkereskedelem áldozataként 
azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges 
intézkedések megszervezésében. Az Átmeneti Szállások működéséhez egyedi támogatási 
szerződés útján e fejezeti kezelésű előirányzatról 2016. évben összesen 8,0 millió forintos 
költségvetési támogatás biztosítására került sor. 
 
A Minisztérium szakmai feladatai közé tartozik a kapcsolati erőszak áldozatait segítő 
ellátórendszer munkájának felügyelete. Az ellátórendszer tagjai a működéshez szükséges 
forrást az NRSZH által kezelt keretből kapták. A tárca jelen fejezeti kezelésű előirányzatról az 
ellátórendszer tagjainak hálózatosodását és szakmai munkájának egységesítését szolgáló 
szakmai találkozó megszervezéséhez nyújtott 2,5 millió forintos támogatást. 
 
Az önkéntes tevékenység népszerűsítése érdekében az idei évben két rendezvény került 
támogatásra, melynek célcsoportjai elsősorban a fiatalok voltak.  
Az Egyetemisták Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója 2016-ban megrendezett 
fesztiválján a Civil Tér nevű programhoz nyújtott támogatás összege 2,0 millió forint volt, 
mely hozzájárult a program színvonalának növeléséhez, színesítéséhez.  
A DUE Médiahálózat szervezésében 2016 májusában megrendezésre került a 23. Országos 
Ifjúsági Sajtófesztivál, melynek keretében megvalósult a „Te is lehetsz” önálló tematikus 
pódium. A pódium beszélgetés során a szereplők az önkéntes tevékenység pozitív előnyeire 
hívták fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy nem csupán az egyének számára jelent pozitív 
többletet, hanem az egész a társadalom számára is. Továbbá kiemelték, hogy az önkéntes 
tevékenység segíthet a társadalmi kapcsolatok megerősítésében is. 
 
Jogszabályi háttér: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről; 

- 1068/2012. (III. 20.) Kormány határozat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 
elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról. 
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20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

20/30/27/1 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 85,0   85,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 183,0   183,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 59,0 59,0     

- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0   5,0   

- Saját intézménytől átcsop előir. fejezeti kez. előir.-ra 47,1   47,1   

Módosítások összesen 295,8 60,7 235,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 380,8 60,7 320,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 85,0 0,0 85,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 295,8 60,7 235,1 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 59,0 59,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 183,0 0,0 183,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0 0,0 5,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 47,1 0,0 47,1 

2016. évi módosított előirányzat 380,8 60,7 320,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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   85,0 85,0 380,8 372,6   98% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       1,7 1,7   100% 

Támogatás   85,0 85,0 320,1 320,1   100% 

Előirányzat-maradvány      59,0 59,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (6 db) 34,2   34,2 

− közalapítvány (3 db) 33,2   33,2 

− nonprofit társaság (4 db) 48,0   48,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 9,6   9,6 

− egyéb (megjelölve) 247,6 0,0 247,6 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 1,0   1,0 

 egyesületek, szövetségek  (14 db) 230,9   230,9 

 egyéb civil szervezet (3 db) 9,7   9,7 

 egyház (1 db) 6,0   6,0 

Összes kifizetés 372,6 0,0 372,6 

 
A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 85,0 millió forint került megtervezésre, 
amely az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 183,0 millió forinttal módosult. 
 
59,0 millió forint 2015. évi előirányzat maradványból 57,9 forint 2015-ben lekötött, de 2016-
ban egyedi kérelmek alapján kifizetett támogatás. A fennmaradó összeg bevételként jelent 
meg, és a központi költségvetésbe került befizetésre. 
 
A 2016. évi többletbevételek egyedi támogatási szerződések keretében átutalt források fel 
nem használt és visszafizetett összegei, illetve a pénzügyi elszámolás során visszafizetésre 
kért tételek. A többletbevételek nem kerültek újabb kötelezettségvállalás alá. 
A saját intézménytől átcsoportosított, e fejezetési kezelésű előirányzatra átemelt forrás két 
tételből tevődik össze: 

− A CSINI megszűnésével az OKIT működtetésének feladatát a CSBO vette át, a feladat 
ellátásához a megszűnő CSINI költségvetéséből 29,4 millió forint átcsoportosítása 
történt meg jelen előirányzatra. 
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− Az  1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján ezen felül 17,7 millió forinttal került 
megnövelésre az előirányzat. 

Ezt egészítette ki a fejezeti általános tartalékról történt 5,0 millió forintos átcsoportosítás 
esélyteremtési feladatok ellátására.  
 
Részben az előirányzat biztosított forrást a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 
működéséhez. Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” A 2003. évi CXXV. törvény 
ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban 
állami kötelezettség. Ezen állami szerepvállalás jegyében működik a 19 megyei és egy 
fővárosi ún. esélyteremtési házból álló Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, 
mely tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott 
csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat esélyteremtési és családügyi 
szakpolitikájának helyi szintű megvalósítását.  
A család, esélyteremtési és önkéntes házak fő tevékenysége: 

− esélyteremtési programok megvalósítása: kiemelten hangsúlyos a szemléletformálás 
(főként a fiatalok körében) és az integrált programok megvalósítása, továbbá a 
többségi társadalom érzékenyítése; 

− önkéntesség népszerűsítése, önkéntes tevékenységre aktivizálás;  
− jó gyakorlatnak számító családügyi programok megvalósítása. 

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatát alkotó szervezetek egyéni kérelem 
alapján megkötött támogatási szerződések alapján végzik tevékenységüket. Az előirányzatról 
minden esélyteremtési ház egységesen 2,4 millió forint támogatásban részesül, ez összesen 
48,0 millió forintos támogatás. 
 
Ugyanezen célra szintén részben ezen előirányzat biztosított 2015-ben összesen 48,0 millió 
forintos forrást, aminek kifizetése 2016-ban történt meg. 
 
Az esélyteremtési feladatok ellátását biztosította a Mosolyka Most Alapítvány 5,0 millió 
forintos támogatása. A forrásból széles körű társadalmi szemléletformálásra alkalmas két 
oktatófilm készül el, melyek célja az előítéletek lebontásának segítése. 
 
0,9 millió forint összegű egyedi támogatást biztosított a minisztérium a nők társadalmi 
részvételét és aktivitását elősegíteni hivatott „Nők a civil életben - Társadalmi élet fejlesztése 
vidéken és városon” című program megvalósítására. A kötelezettségvállalás 2015-ben, a 
kifizetés teljesesítése 2016-ban történt meg. 
 
A Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány az Európai Parlament Modell (MEP) mozgalom 
magyarországi tevékenységének koordinálásért felelős, ennek keretében 2016. április 9-16. 
között Budapesten, körülbelül 200 európai középiskolás résztvevővel hozta létre a budamep16 
elnevezésű rendezvényt. A program célja egy nemzetközi ülés megtartása 32 ország 
részvételével. A budamep16 nemzetközi ülésen a delegáltak tíz különböző bizottságban 
vitattak meg aktuális, az Európai Unió egészét érintő problémákat, így többek között az 
Emberi jogok és a Nők jogai és esélyegyenlőség témakörében is felállításra került két 
bizottság. A minisztérium (2015. évi kötelezettségvállalással, 2016. évi teljesítéssel) 4,0 
millió forinttal támogatta e nagy múltú, nemzetközi eseményt, melyet az Országház Felsőházi 
üléstermében tartottak meg.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez. A 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5,0 millió forintos támogatásával valósult meg 2016-
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ban a „Vedd észre!” szlogenű szemléletformáló kampány, melynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet a kapcsolati erőszak elfogadhatatlanságára, az időben való segítségkérés és 
segítségnyújtás fontosságára. 
Az OKIT információt nyújt a kapcsolati erőszak áldozatainak és szükség esetén segíti, 
koordinálja azok krízisközpontokban való elhelyezését. Az OKIT 2016. június 1-től 2017. 
február 15-ig való működtetésére az előirányzatról összesen 38,5 forint került biztosításra. A 
CSINI-ből az OKIT működtetésére kapott összesen 29,4 millió forintból fennmaradó 5,9 
millió az  1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján átutalt 17,7 millió forintos keretet 
továbbá a 20/15/3/2 előirányzatról további 8,0 millió forint egészítette ki. Ezen túlmenően a 
20/15/3/2 előirányzatról további 8 millió forint került átcsoportosításra.  Ezt a forrást a TKA 
részére biztosította a tárca az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda működtetése érdekében.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló keret tette lehetővé az 
emberkereskedelem áldozatait segítő második Átmeneti Szállás további működtetését. E 
titkosított helyen működő intézményt civil szervezet működteti egyedi támogatási szerződés 
keretében. Az intézmény védett elhelyezést és komplex segítő szolgáltatásokat (szükség 
szerinti teljeskörű ellátás, pszichológus, szociális munkás és jogász segítsége) nyújt az 
áldozatoknak. Az Átmeneti Szállás II. intézmény 2016. évben 11,0 millió forintos támogatást 
kapott. 
 
A Nemzeti Önkéntes Stratégia fő célja az önkéntes tevékenység megismertetése a társadalom 
minél szélesebb körével, így a minisztériumnak is kiemelt feladata az olyan programok, 
rendezvények támogatása, amelyek e célt szolgálják.  A tárca a 2016-os évben támogatást 
nyújtott két nagy múltú szervezetnek, akik tevékenységükkel és programjaikkal hozzájárultak 
az önkéntes tevékenység népszerűsítéséhez.  
 
Az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda segítséget és információt nyújt fiatalok részére az 
önkéntes tevékenység, a külföldi tanulmányok, különböző képzések és a munkavállalás 
területén. A TKA által 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. között működtetett 
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda fenntartására e fejezeti kezelésű előirányzatról 23,6 millió 
forint támogatás került megállapításra. Ezt egészítette ki egy 8,0 millió forintos keretösszeg a 
20/15/3/2 előirányzatról. A támogatás hátterét az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat adja. 
 
A 2016-os évben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottság által létrehozott 
„72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos önkéntes akció került támogatásra. A 
támogatás célja, az akcióban részt vevő önkéntesek számára vizuális eszközök biztosítása, 
professzionális kommunikációval kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás igénybevétele, 
hirdetések költségeinek fedezete, a program honlapjának fejlesztése, valamint a programról 
szóló reklámvideó és dokumentumfilm elkészítése. A szervezet a feladat megvalósítása 
érdekében összesen 6,0 millió forint támogatásban részesült.  
 
A Béthel Alapítvány által egy kampány részeként 6 db, egyenként 1 perces reklámfilm 
leforgatását támogatta a minisztérium összesen 5,0 millió forint összegben. A kisfilmek célja 
az önkéntesség népszerűsítése, a társadalom tagjainak önkéntes tevékenységre való 
motivációjának elősegítése a kampány keretében. A kampányhoz kapcsolódott az 
önkentes.gov.hu honlap népszerűsítése is a kisfilmek mellett. A támogatási összeg 
kötelezettségvállalásba vétele 2015-ben történt meg, a teljesítésre 2016-ban került sor. 
 
Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak alapján összesen 183,0 millió forintos 
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támogatást kapott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az összeg négy projekt 
támogatását szolgálta: Miskolci Közösségi Pontban Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőházának 
támogatása, Szolnoki Családok Átmeneti Otthona felújítása, Kastélyosdombói Családok 
Átmeneti Otthona felújítása, Térségi Szenvedélybetegek Nappali Intézménye kialakítása, 
szervezetfejlesztés. 
 
Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 1,0 millió forint került a 
LXV. Bethlen Gábor Alap részére teljesítve. 
 
Jogszabályi háttér: 

− 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 
− 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről; 

− 1068/2012. (III. 20.) Kormány határozat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 
elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról. 
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EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATO KÉRT 
FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez 
szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak az egyházi kulturális, 
oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos 
műemlékek rekonstrukciója. Továbbá az ágazat közreműködött a kistelepüléseken működő 
egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében, valamint kiemelt figyelmet fordított 
az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli 
magyar egyházi szervezeteket is. 
Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működését, 
továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi 
és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását. 
A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő 
programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai 
rendszerek kialakításáról és működtetéséről, koordinálta a civil szervezetek működését 
támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési 
Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Egyházi terület 

Az Alaptörvény VII. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján – ”Az állam és a vallási 
közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” – a jogszabályok 
szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését 
elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényileg is determinált. 
Az ágazat többek között ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal 
kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglaltak, valamint a 
miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában a hatályos jogi normák szerint 
jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket. 

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző tevékenységéhez 
szükséges források kifizetését, amelynek köszönhetően egyházi kulturális, oktatási 
programok, szórványlelkészi programok és hátrányos helyzetű térségek felzárkózási 
programjai, valamint az egyházak és az állam számára egyaránt fontos műemlékek 
rekonstrukciói valósultak meg. Közreműködött a kistelepüléseken működő egyházak 
népességmegtartó munkájának elősegítésében. Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal 
való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi 
szervezeteket is. 

Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 2016. 
évben az alábbi tevékenységek megvalósítása volt:  

− a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátásának irányítása, 

− az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési 
rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása, 

− az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, 
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− az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtása, 

− a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal 
delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel, 

− kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel, 
− a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselete, 
− a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatok koordinációja, 
− közreműködés a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának 

elősegítésében, 
− az egyházakkal összefüggő uniós projektekben és a regionális fejlesztési, 

transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való 
közreműködés, 

− együttműködés a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú feladatot 
ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során. 

A 2016. évi központi költségvetésben biztosított forrásokból folytatódtak a bevett egyházak és 
az állam számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciói, valamint azok az egyházi 
közösségi célú programok és beruházások, amelyek kulturális, oktatási, szórványlelkészi és 
hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjait egyesítik magukban. 
Az ágazat az egyházi program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és 
operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett. Az egyházak 
hitéleti, közösségmegtartó, értékteremtő és  fenntartó tevékenységét a 2016. évben további 
költségvetési támogatásként az előző évi maradványok visszahagyása, valamint az 
Országgyűlés és a Kormány hatáskörében történt többszöri átcsoportosítások forrásaival is 
segíteni tudta.  

Továbbá a miniszter – a költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék 
terhére – támogatást biztosított az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak bérkompenzációja érdekében a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 400/2015-ös Korm.rendelet) alapján. 

Az egyházi terület fejezeti kezelésű előirányzatairól egyházi programok és beruházások 
támogatására több mint  134,0 milliárd forint összegű támogatás került biztosításra az 
egyházak és azok belső egyházi jogi személyei, valamint a külhoni magyar egyházi jogi 
személyek részére. 

Nemzetiségi szakterület 

A Statútum 60. §-a értelmében a miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében 
előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, felel a Kormány 
nemzetiségpolitikájának kialakításáért, összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai 
szempontokat és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, 
érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel, illetve felügyeli a Strasbourgban, 1992. 
november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak 
teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését. 

Az Alaptörvény XXIX. cikke alapján a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó 
tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van 
önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek 
joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 
névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon 
élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 
preambuluma a következő küldetést fogalmazza meg a nemzetiségi szakterület számára: a 
nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és 
közösségi jogainak széleskörű biztosítása. Az Njtv. 151. § d) pontja alapján a 
nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi 
szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat. 

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások 
biztosításával érte el: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ntr.) 9. § (1) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzati intézmény, valamint a nemzetiségi sajtó a központi 
költségvetésről szóló törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 
támogató által kiadott támogatói okirat alapján jogosult a működéséhez és az Njtv. 117. §-
ában foglalt közfeladatai ellátásához szükséges, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztését 
lehetővé tevő támogatásra. 

Az Ntr. 1. § (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult 
nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak működési 
költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás nyújtható. 

A miniszter irányítása alatt működő EMET nemzetiségi célú pályázatokat írt ki nemzetiségi 
kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok, anyaországi nemzetiségi pedagógus-
továbbképzések és nemzetiségi civil szervezetek közfeladat-ellátása tárgyában. 

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter 
támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok 
által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 400/2015-ös 
Korm.rendelet alapján. 

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a 
miniszter ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő 
továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. 
(VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai 
nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a 
tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és 
egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek. 

A nemzetiségi támogatásokról hozott döntések során prioritást élveznek a Magyarországon 
élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, a 
kisebbségi vegyes bizottságok (továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási 
igények. 

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai 
feladat, amely az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető 
anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési tervezés során meghatározott 
prioritások megvalósultak. 

A 2017. évre áthúzódó maradványok nagyrészt a 2016. év végén született támogatói 
döntéseknek megfelelően előkészített támogatási szerződések szerinti kifizetéseket 
tartalmazták. 
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Civil szakterület 

A miniszter feladat- és hatáskörét a civil szakterületre vonatkozóan a Statútum 63. §-ában 
foglaltak határozzák meg. Ennek megfelelően a miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, 
valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat, továbbá 
összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő 
feladatait, ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését 
célzó feladatokat, és működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált. 
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) 
bekezdése szerint a miniszter gondoskodik a Tanács mellett működő titkárság személyi és 
tárgyi feltételeiről. 
A szakterület gondoskodott a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai 
rendszer, a Civil Információs Portál működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek 
működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti 
Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Nemzeti Együttműködési Alap 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény megújította és a kapcsolódó jogszabályok 
felülvizsgálatának eredményei alapján folyamatosan javítja a magyarországi civil szervezetek 
működésének feltételeit, beleértve a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) 
támogatási rendszerének – a költségvetési források hatékony és átlátható felhasználásának 
figyelembevételével – a civil igényekhez történő igazítását.  
Az Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, nemzeti 
összetartozásuk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítését támogató 
finanszírozási forma.  
Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthető kifizetés: 

− civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt 
százalékos normatív kiegészítés; 

− civil szervezet működésének támogatása. 
− civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények 

támogatása; 
− nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének 

biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel 
támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt 
elősegítő programok támogatása; 

− civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és 
nyilvántartási feladatok támogatása; 

− civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása; 

− civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 
− civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 
− adományosztó szervezeteknek szóló juttatás, illetve a kollégiumok egységes elvek 

mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; 
− civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása. 

Az Alap bevételeit az alábbi tételek jelentik: 
− a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek 

befizetései; 
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− a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil 
szervezet vagyona; 

− a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 4. § (1) 
bekezdés h) pontja szerint felajánlott összeg; 

− a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként 
meghatározott összeg; 

− átvett központi költségvetési előirányzatok; 
− költségvetési támogatás; 
− egyéb bevételek. 

Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszer működtetéséből származó bevételt az 
informatikai rendszer üzemeltetésére, fejlesztésére, adatainak folyamatos karbantartására, 
valamint az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és a hivatalos honlap adatai koherenciájának 
biztosítására fordítja. 
Az Alap támogatásaival kapcsolatos stratégiai, elvi döntéseket a 9 fős Tanács, az operatív, 
konkrét támogatási döntéseket a kollégiumok (5 kollégium, testületenként 9 fő) hozták meg. 
Az Alapkezelő feladatait a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEA rendelet) 27. §-a alapján az EMET 
látta el. 
 
Az ágazat tevékenységére, felelősségi körére gyakorolt hatása az év során hatályba lépő 
új törvényeknek, jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek: 

A NEA rendelet 2016. december 1-jén hatályba lépett módosításai eredményeképpen  
− az együttesen benyújtott támogatási igény esetén azok a hazai civil szerveztek, 

amelyek határon túli társpályázóval közösen nyújtanak be pályázatot, már önállóan is 
nyújthatnak be támogatási igényt. A módosítás kedvezőbb helyzetbe hozta azokat a 
pályázókat, akik vállalták, hogy határon túli társpályázót vonnak be szakmai 
programjaik megvalósításába; 

− a működési célú pályázatok esetén nyújtható támogatások összeghatárának módosítása 
(250 ezer forintos alsó határ 100 ezer forintra csökkentése), valamint a támogatási 
összeg és a támogatási igény arányának változása a támogatások elosztási rendszerét, 
lehetőségeit bővítette, amely változás a kisebb közösségek által működtetett civil 
szervezeteknek biztosított lehetőséget a sikeres pályázásra. 
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/4 Köznevelési feladatok támogatása 

20/4/1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 35,7   35,7   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,2 6,2     

- 2016. évi többletbevétel 0,4 0,4     

Módosítások összesen 42,3 6,6 35,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 42,3 6,6 35,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015 évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 42,3 6,6 35,7 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6,2 6,2 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,4 0,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 35,7 0,0 35,7 

2016. évi módosított előirányzat 42,3 6,6 35,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 41,8     42,3 41,2 99% 97% 

ebből: személyi juttatás            ! 

Bevétel 4,9     0,4 0,4 8% 100% 

Támogatás 36,5     35,7 35,7 98% 100% 

Előirányzat-maradvány 6,6 –   6,2 6,2 94% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (32 db) 36,3 36,3   

− egyéb (megjelölve) 4,9 0,0 4,9 

 központi kezelésű előirányzatok (1 db) 4,9   4,9 

Összes kifizetés 41,2 36,3 4,9 

 
A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter 
támogatási szerződések megkötése útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok 
által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 400/2015-ös 
Korm.rendelet alapján. 

Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 35,7 millió forint került átcsoportosításra jelen 
előirányzatra. Az előirányzat kiegészült 6,2 millió forint 2015. évi maradvánnyal és 0,4 millió 
forint 2016. évi többletbevétellel, mely az előző évi fel nem használt támogatások 
visszafizetéséből keletkezett. Így az előirányzat 42,3 millió forintra módosult. A 
kedvezményezettek részére 41,2 millió forint került kifizetésre, amelyből a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 4,9 millió forint került 
átcsoportosításra a LXV. Bethlen Gábor Alap részére. 

Az előirányzaton 1,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 0,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 

 

20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 

20/16/9 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 18,0   18,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 250,0   250,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 15,0 15,0     

Módosítások összesen 265,0 15,0 250,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 283,0 15,0 268,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 18,0 0,0 18,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 265,0 15,0 250,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 15,0 15,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 250,0 0,0 250,0 

2016. évi módosított előirányzat 283,0 15,0 268,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   18,0 18,0 283,0 265,0  94% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás   18,0 18,0 268,0 268,0  100% 

Előirányzat-maradvány      15,0 15,0  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 5,9   5,9 

− alapítvány (2 db) 56,2   56,2 

− egyéb (megjelölve) 202,9 0,0 202,9 

 egyesületek, szövetségek (3 db) 150,7   150,7 

 egyéb civil szervezet (2 db) 0,9   0,9 

 egyház (1 db) 51,3   51,3 

Összes kifizetés 265,0 0,0 265,0 

 
A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladaton 18,0 millió forint eredeti előirányzat került 
megtervezésre, amely az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 250,0 millió forint és 
15,0 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevételével 283,0 millió forintra 
módosult. 

A fejezeti kezelésű előirányzatról történik a Karitatív Tanács tagszervezetei által a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt 
eredeti, hamis márkajelzéssel ellátott, vagy egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más 
felajánlásokból származó termékek rászorulók közötti szétosztásának, szükség szerinti 
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márkamentesítésének, megsemmisítésének, valamint a szervezetek Karitatív Tanácsban 
betöltött tagságából eredő egyéb feladatai ellátásának támogatása. E feladatok ellátására a 
2016. évben 18,0 millió forint támogatás került felosztásra a Magyar Vöröskereszt, a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitász 
között. 

A Kormány – a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással 
összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges források biztosításáról szóló – 
1252/2016. (VI. 6.) Korm. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a 
Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt szervezetenként 50,0 millió forint, 
összesen 250,0 millió forint támogatásban részesültek a tömeges bevándorlással összefüggő 
feladataik ellátásához. 

A részfeladaton 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 

 

20/25/19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 230,0   3 230,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -302,5   -302,5   

Módosítások összesen -302,5 0,0 -302,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 927,5 0,0 2 927,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 230,0 0,0 3 230,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -302,5 0,0 -302,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -302,5 0,0 -302,5 

2016. évi módosított előirányzat 2 927,5 0,0 2 927,5 

 
  

3264



Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1 370,0 3 230,0 3 230,0 2 927,5 1 769,0 129% 60% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 950,0 3 230,0 3 230,0 2 927,5 2 927,5 308% 100% 

Előirányzat-maradvány 420,0        0%  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 1 769,0 0,0 1 769,0 

 egyház (1 db) 1 769,0   1 769,0 

Összes kifizetés 1 769,0 0,0 1 769,0 

 
Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat keretében a Győri Evangélikus Egyházközség győri 
Insula-Lutherana fejlesztése projektje tekintetében 3.230,0 millió forint támogatás került 
biztosításra. 

Ebből 302,5 millió forint átütemezésre és átcsoportosításra került – a kazincbarcikai Don 
Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1396/2016. (VII. 
21.) Korm. határozat alapján – annak érdekében, hogy a Don Bosco Sportközpont a 
2016/2017-es tanév kezdetére elkészüljön. Az így biztosított 2.927,5 millió forint 
felhasználása áthúzódik a 2017. évre. 

Az előirányzaton 1.158,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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20/52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 400,0   1 400,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 93,3 93,3     

- 2016. évi többletbevétel 118,5 118,5     

Módosítások összesen 1 611,8 211,8 1 400,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 611,8 211,8 1 400,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 611,8 211,8 1 400,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 93,3 93,3 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 118,5 118,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 400,0 0,0 1 400,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 611,8 211,8 1 400,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 745,9     1 611,8 1 396,5 80% 87% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 121,0     118,5 118,5 98% 100% 

Támogatás 1 700,0     1 400,0 1 400,0 82% 100% 

Előirányzat-maradvány 18,2    93,3 93,3 513% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 1 396,5 1 396,5 0,0 

 egyház (14 db) 1 303,2 1 303,2   

 befizetési kötelezettség (1 db) 93,3 93,3   

Összes kifizetés 1 396,5 1 396,5 0,0 

 

A 400/2015-ös Korm.rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon 
keresztüli – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak. 

Az 1275/2016. (VI. 17.) Korm. határozat a költségvetési törvény 1. melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére 1.400,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosításról rendelkezett, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az 
egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2016. évi kompenzációjának finanszírozása 
érdekében. Továbbá az előirányzat 118,5 millió forint többletbevétellel módosult, mely az 
előző évi fel nem használt támogatások  visszafizetéséből ered. 

Az EMMI és az arra jogosult egyházak között a 2016. évi támogatói okirattal 1.303,2 millió 
forint összegű kötelezettségvállalás az egyházak részére pénzügyileg teljesült. Ezen összegből 
az egyházak által az egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak bérkompenzációra 
kifizetett és elszámolt összeg lezárása folyamatban van. 
Többletigény az egyházak részére nem keletkezett. 

Az előirányzaton 215,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 215,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 

20/54 Nemzeti Együttműködési Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 896,4   4 896,4 185,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -293,8   -293,8 -185,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 961,7 961,7     

- 2016. évi többletbevétel 68,8 68,8     

Módosítások összesen 736,7 1 030,5 -293,8 -185,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 633,1 1 030,5 4 602,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 896,4 0,0 4 896,4 

Módosítások kedvezményezettenként -293,8 0,0 -293,8 

 - saját intézménynek -293,8 0,0 -293,8 

    = meghatározott feladatra -293,8 0,0 -293,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 030,5 1 030,5 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 961,7 961,7 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 68,8 68,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 633,1 1 030,5 4 602,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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. 

 (kezelő) millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 563,0 4 896,4 4 896,4 5 633,1 5 393,6 118% 96% 

ebből: személyi juttatás   185,0 185,0       

Bevétel 51,4     68,8 142,8 278% 208% 

Támogatás 5 081,6 4 896,4 4 896,4 4 602,6 4 602,6 91% 100% 

Előirányzat-maradvány 391,7    961,7 961,7 246% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− alapítvány (1569 db) 1 676,6 1 059,7 616,9 

− egyéb (megjelölve) 3 717,0 2 510,5 1 206,5 

 egyesületek, szövetségek  (3782 db) 3 717,0 2 510,5 1 206,5 

Összes kifizetés 5 393,6 3 570,2 1 823,4 

 

Az előirányzaton 4.896,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 

Az Alappal kapcsolatosan az EMET látja el az előirányzat kezelőjének feladatait, ezen 
feladatok teljesítésére 293,8 millió forint átcsoportosítása történt meg az intézmény részére. A 
fennmaradó 4.602,6 millió forint, valamint az előző évi 961,7 millió forint maradvány, illetve 
68,8 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül 
megszűnt civil szervezetek vagyona) közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt 
fordítható.  
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A Civil Információs Centrumok működésének finanszírozására 300,0 millió forint került 
biztosításra.  

Az Alapkezelő a Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségének eleget 
tett. 

Az Alap kapcsán a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet határoz meg további feladatokat a kezelő számára a 
beszámolással kapcsolatosan. 

Az alcímen 313,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 105,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 

 

20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési 
intézmények, kulturális programok) 

20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 891,5   2 891,5   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 24,4 24,4     

- 2016. évi többletbevétel 7,8 7,8     

Módosítások összesen 32,2 32,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 923,7 32,2 2 891,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 891,5 0,0 2 891,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 32,2 32,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 24,4 24,4 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 7,8 7,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 923,7 32,2 2 891,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 2 840,4 2 891,5 2 891,5 2 923,7 2 913,1 103% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 18,7     7,8 7,8 42% 100% 

Támogatás 2 846,0 2 891,5 2 891,5 2 891,5 2 891,5 102% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,1 –   24,4 24,4 24400% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (1 db) 15,5 15,5   

− egyéb (megjelölve) 2 897,6 2 897,6 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 8,9 8,9   

 egyház (14 db) 2 888,7 2 888,7   

Összes kifizetés 2 913,1 2 913,1 0,0 

 
A jogcímen 2.891,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, mely 
24,4 millió forint előző évi maradvánnyal – ebből az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
alapján 15,5 millió forint a XX/1 EMMI Igazgatásra, míg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat alapján 8,9 millió forint a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és 
beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra –, továbbá 7,8 
millió forint többletbevétellel – mely az előző évi fel nem használt támogatások 
visszafizetéséből ered – 2.923,7 millió forintra módosult. 

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi 
közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet. 

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek 
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Ejm. rendelet), valamint az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. Az 
egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány 
vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 3. Cikk (2) bekezdésére 
tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói 
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árindex változása alapján valorizálásra és korrigálásra kerül. A 2016. évben 14 egyház 
részesült támogatásban, összesen 2.888,7 millió forint összegben, a kifizetést tekintve 
negyedéves ütemezésben. 

Az előirányzaton 10,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött. 

 

20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 

20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 100,0   3 100,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 3 100,0 0,0 3 100,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 100,0 0,0 3 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 100,0 0,0 3 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 3 100,0 0,0 3 100,0 

 egyház (22 db) 3 100,0   3 100,0 

Összes kifizetés 3 100,0 0,0 3 100,0 

 
Az Ehtv. biztosítja, hogy az egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – nem kötelező jelleggel 
(fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen. 

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az 
egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 
7.) EMMI rendelet tartalmazza. 

A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatból 2016. évben 21 egyház részesült támogatásban, 
a biztosított forrás összege 3.100,0 millió forint volt. Az elosztás alapja a bevett egyházak 
által évente két ütemben bejelentett hittan csoportok száma, valamint a hittanoktatásban 
résztvevők száma, a kiutalás negyedéves ütemezés szerint történik. Az elszámolások alapján 
2016. évben 26 990 hittan csoportban 315 324 tanuló fakultatív hittanoktatása részesült 
támogatásban. 

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 844,0   8 844,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 98,1 98,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 1 214,6   1 214,6   

Módosítások összesen 1 312,7 98,1 1 214,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 10 156,7 98,1 10 058,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 844,0 0,0 8 844,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 312,7 98,1 1 214,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 98,1 98,1 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 1 214,6 0,0 1 214,6 

2016. évi módosított előirányzat 10 156,7 98,1 10 058,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 9 818,1 8 844,0 8 844,0 10 156,7 10 156,7 103% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 8 900,0 8 844,0 8 844,0 10 058,6 10 058,6 113% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 016,2    98,1 98,1 10% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye (1 db) 73,4 73,4   

− egyéb (megjelölve) 10 083,3 10 083,3 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 52,0 52,0   

 egyház (32 db) 10 031,3 10 031,3   

Összes kifizetés 10 156,7 10 156,7 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 8.844,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre. Az előirányzat 98,1 millió forint előző évi maradvánnyal – melyből 52,0 
millió forint az 1401/2016 (VII. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 
20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatra –, illetve 1.214,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással 10.156,7 millió 
forintra módosult. Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes bevett egyházak jogosultak a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő 
magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Eftv. 4. § (3) 
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bekezdése biztosítja, hogy a bevett egyházakat megillető összeg – a jogszabályban 
meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen. 

A NAV kimutatása szerint 1.093.090 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett 
egyház jogosult volt a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő 
támogatására összesen 10.031,3 millió forint került kifizetésre. 

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 

20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 17 580,0   17 580,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 347,7 347,7     

Módosítások összesen 347,7 347,7 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 17 927,7 347,7 17 580,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 17 580,0 0,0 17 580,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 347,7 347,7 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 347,7 347,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 17 927,7 347,7 17 580,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 17 780,1 17 580,0 17 580,0 17 927,7 17 914,8 101% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 17 650,0 17 580,0 17 580,0 17 580,0 17 580,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 477,7 –   347,7 347,7 73% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 17 914,8 17 914,8 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 347,7 347,7   

 egyház (8 db) 17 567,1 17 567,1   

Összes kifizetés 17 914,8 17 914,8 0,0 

 
Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni 
igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával 
kötött megállapodásokban lemondtak, úgynevezett ingatlanjáradékban részesülnek. 

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 17.580,0 millió forint, a 
járadék tervezett összege 2016. évben 17.913,8 millió forint. A 2015. évi tényleges éves 
átlagos fogyasztói árindex (-0,1%) hatása az előirányzaton – a 2015. év költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 2016. évi törvényben jóváhagyott 347,7 millió forintos korrekciós 
tétellel – 12,9 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványt 
eredményezett. 

A fentiek alapján a tényleges kifizetés 17.567,1 millió forint volt, tekintettel arra, hogy a fenti 
korrekciós tétel a 2016. évi negyedik negyedév kifizetésének keretében került érvényesítésre. 
Az előirányzati keretből a vonatkozó megállapodással rendelkező 8 bevett egyház részesült 
támogatásban. 

 

20/55/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 

20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka - Bevett egyházak 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 930,0   1 930,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 930,0 0,0 1 930,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 930,0 0,0 1 930,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 930,0 0,0 1 930,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1 440,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 134% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 1 440,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 1 930,0 134% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 1 930,0 1 930,0 0,0 

 egyház (10 db) 1 930,0 1 930,0   

Összes kifizetés 1 930,0 1 930,0 0,0 

 
Az előirányzat a 2016. évben 1.930,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 lakosnál 
kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon 
túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők 
vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó 
hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó 
temetők felújításának támogatására. 

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az 
egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 
7.) EMMI rendelet tartalmazza. Az Ejm.rendelet 2. számú mellékletében nevesítettek a 
támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások 
kiutalása negyedéves ütemezésben történt. 

Az előirányzaton maradvány nem képződött. 
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20/55/5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon 
túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

20/55/05/04 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 420,0   420,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,6 1,6     

- 2016. évi többletbevétel 0,3 0,3     

Módosítások összesen 1,9 1,9 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 421,9 1,9 420,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 420,0 0,0 420,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1,9 1,9 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,6 1,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 0,3 0,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 421,9 1,9 420,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 210,0 420,0 420,0 421,9 420,0 200% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel       0,3 0,3  100% 

Támogatás 210,0 420,0 420,0 420,0 420,0 200% 100% 

Előirányzat-maradvány 1,6 –   1,6 1,6 100% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 420,0 420,0 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 1,6 1,6   

 egyház (5 db) 16,7 16,7   

 külföldi szervezet (27 db) 401,7 401,7   

Összes kifizetés 420,0 420,0 0,0 

 

A jogcímen 420,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely 1,6 millió 
forint 2015. évi maradvány igénybevételével – amely az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozattal visszahagyásra és a 20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került –, továbbá devizás 
kiutalásból eredő árfolyamnyereségként realizálódott 0,3 millió forint többletbevétellel 421,9 
millió forintra módosult. 

Az előirányzat fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar 
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a 
nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. 

A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az Ejm. rendelet, valamint az 
egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 
7.) EMMI rendelet tartalmazza. Az Ejm. rendelet 3. számú mellékletében nevesítettek a 
támogatásban részesülő egyházak és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások 
kiutalásában 32 egyház részesült. 

Az előirányzaton 1,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 

20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 400,0   1 400,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 17,8 17,8     

- 2016.évi többletbevétel 0,3 0,3     

Módosítások összesen 18,1 18,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 418,1 18,1 1 400,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 400,0 0,0 1 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 18,1 18,1 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 17,8 17,8 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 0,3 0,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 418,1 18,1 1 400,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 510,7 1 400,0 1 400,0 1 418,1 1 417,8 56% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 5,9     0,3 0,3 5% 100% 

Támogatás 1 350,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 104% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 172,6 –   17,8 17,8 2% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 1 417,8 0,0 1 417,8 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 7,5   7,5 

 egyház (202 db) 1 180,2   1 180,2 

 külföldi szervezet (89 db) 230,1   230,1 

Összes kifizetés 1 417,8 0,0 1 417,8 

 

A jogcímcsoporton 1.400,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 
Továbbá az előirányzat kiegészült 17,8 millió forint előző évi maradvánnyal – melyből az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozattal 7,5 millió forint átcsoportosításra került a 20/55/9 
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 
– és 0,3 millió forint többletbevétellel, mely az  előző évi fel nem használt támogatásból ered. 

Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja az 
egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális célokat 
szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési 
beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása. 
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Az előirányzat teljes támogatási keretére vonatkozóan Felhívás került megjelentetésre, 
melynek keretében meghatározott mértékű összeghatárok között lehetett igényt benyújtani. A 
mintegy tízszeres forrásigényű beérkezett kérelmek elbírálását követően 286 darab támogatási 
döntés született. 

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 

20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 650,0   650,0   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 220,0   1 220,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 123 979,2   123 979,2   

- Más fejezettől kapott előirányzat 4,5   4,5   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 563,5 563,5     

- 2016. évi többletbevétel 582,3 582,3     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 265,5   265,5   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 6,4   6,4   

Módosítások összesen 126 621,4 1 145,8 125 475,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 127 271,4 1 145,8 126 125,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 650,0 0,0 650,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 126 621,4 1 145,8 125 475,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 563,5 563,5 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 582,3 582,3 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 4,5 0,0 4,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 123 979,2 0,0 123 979,2 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 220,0 0,0 1 220,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 265,5 0,0 265,5 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 6,4 0,0 6,4 

2016. évi módosított előirányzat 127 271,4 1 145,8 126 125,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 16 400,1 650,0 1 870,0 127 271,4 127 016,9 774% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 2 346,6     582,3 582,3 25% 100% 

Támogatás 11 241,7 650,0 1 870,0 126 125,6 126 125,6 1122% 100% 

Előirányzat-maradvány 3 369,3 –   563,5 563,5 17% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye (1 db) 6,4   6,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 1,0   1,0 

− egyéb (megjelölve) 127 009,5 0,0 127 009,5 

 egyéb szervezet (1 db) 950,0   950,0 

 egyház (462 db) 125 325,5   125 325,5 

 külföldi szervezet (162 db) 734,0   734,0 

Összes kifizetés 127 016,9 0,0 127 016,9 

 
A jogcímcsoport 650,0 millió forint eredeti előirányzattal került megtervezésre.  

Az előirányzat kiegészült 563,5 millió forint előző évi maradvány igénybevételével, 582,3 
millió forint 2016. évi többletbevétellel – melyből 369,6 millió forint az 1401/2016. (VII. 22.) 
Korm. határozat alapján, 175,2 millió forint az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján, 
30,0 millió forint a fejezeti általános tartalék bevételeiből, 7,5 millió forint pedig a korábbi 
támogatások elszámolásából adódó visszafizetésekből keletkezett –, más fejezettel történt 
megállapodás keretében – a Máriaremete Kisboldogasszony Bazilika Plébánia részére 
Mindszenty bíboros úr, hercegprímás szobrának elkészítésével és felállításával kapcsolatos 
kiadások résztámogatása érdekében – 4,5 millió forinttal, fejezeti tartalékból 265,6 millió 
forinttal – melyből 23 kedvezményezett támogatására került sor –, saját hatáskörben 6,4 
millió forinttal. Továbbá az előirányzat az 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal, az 
1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozattal, az 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozattal, az 
1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozattal, az 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozattal, az 
1726/2016. (XII. 11.) Korm. határozattal, az 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal, az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal, az 1820/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal 
összesen 123.979,2 millió forint és Országgyűlési hatáskörben történt 1.220,0 millió forint 
előirányzat átcsoportosítással egészült ki. 

Az előirányzat felhasználásában az EMET működött közre lebonyolítóként. 
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Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, 
oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása. 

Az előirányzatból a tárca támogatást biztosított az egyházi zenei és színházi rendezvények, 
táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a 
hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá 
fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló 
programokra), vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív 
költségeihez, illetve az ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz. 

Továbbá ezen előirányzatból részesültek támogatásban a határon túli szórványban élő és ott a 
magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és 
közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk 
kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, 
közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására kaphattak anyagi segítséget. 

Ugyancsak az előirányzatból kerültek támogatásra a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást 
segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések, illetve az egyházi karitatív-
válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív, 
oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai. 

A 2016. évben a Kormány alábbi döntései alapján került többletforrás biztosításra kiemelt 
egyházi projektekhez: 

− az 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozatban foglalt feladat alapján a Budai Szerb 
Ortodox Egyházmegye ingatlanvásárlása célra a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye – 
az 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat révén – 67,2 millió forint támogatásban 
részesült, 

− az 1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a közel-keleti térségben menekültként 
élő keresztény gyermekek oktatásának támogatására a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia 120,0 millió forint támogatásban részesült, 

− az 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a műemlék rendház felújítására a 
Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 450,0 millió forint támogatásban részesült, 

− az 1307/2015. (V. 15.) Korm. határozat alapján a Görögkatolikus Metropólia 
megalakulásával kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében a Magyarországi 
Sajátjogú Metropolita Egyház 1.100,0 millió támogatásban részesült, 

− az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt feladat megvalósítására érdekében 
a »Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális 
fejlesztési koncepció megvalósításáról - Bencés Rendház újrahasznosítása II. ütem 
elvégzésére a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 90,0 millió forint 
támogatásban részesült, 

− az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján a kunszentmiklósi Baksay Sándor 
Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése II. ütem 
elvégzésére a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete 230,0 
millió forint támogatásban részesült, 

− az 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján egyes szerzetesrendi fejlesztések 
megvalósításához 1.030,0 millió forint támogatás került biztosításra, 

− az 1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján – annak érdekében, hogy a Don 
Bosco Sportközpont a 2016/2017-es tanév kezdetére elkészüljön – 302,5 millió forint 
került átcsoportosításra az előirányzat javára, 

− az 1420/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Rozsályt és más településeket 2016 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítése 
céljára 30,0 millió forint támogatás került biztosításra, 
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− az 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozatban foglaltak alapján az Esztergom–Budapesti 
Főegyházmegye – a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal 
összefüggő egyes fejlesztéseire  550,0 millió forint támogatás került biztosításra, 

− az 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az egyes egyházi célú támogatások 
forrásszükségletéhez 121.079,5 millió forint támogatás került biztosításra, továbbá 

− a Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést 
követő rekonstrukciója támogatására 150,0 millió forint került biztosításra a 
1820/2016. (XII. 22.) Korm.határozattal. 

A jogcímcsoporton 254,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 250,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 

20/55/10 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 623,0   2 623,0   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 400,0   400,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 408,0 1 408,0     

Módosítások összesen 1 808,0 1 408,0 400,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 431,0 1 408,0 3 023,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

20/55/10 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 623,0 0,0 2 623,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 808,0 1 408,0 400,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 408,0 1 408,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 400,0 0,0 400,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 431,0 1 408,0 3 023,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 685,5 2 623,0 2 623,0 4 431,0 1 933,0 282% 44% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 2 000,0 2 623,0 2 623,0 3 023,0 3 023,0 151% 100% 

Előirányzat-maradvány 93,5    1 408,0 1 408,0 1506% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− alapítvány (1 db) 1 933,0   1 933,0 

Összes kifizetés 1 933,0 0,0 1 933,0 

 

Az előirányzaton 2.623,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
mely 1.408,0 millió forint előző évi maradvány igénybevételével és az 1129/2016. (III. 10.) 
Korm. határozat alapján biztosított 400,0 millió forinttal 4.431,0 millió forintra módosult. 
A támogatásból a kedvezményezett a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő 
feladatokkal kapcsolatos előkészítési, közbeszerzési, eszközbeszerzési és tervezési 
tevékenységet, valamint az Üvegház, Kincsem fogadó, Rendszerváltó Archívum, Biblia ház, 
Hungarikum kiállító ház, Lovarda, Borkatedrális, 2. számú szennyvízkezelő épület, zárt 
tűzivíztározó, termálvíz tározó, hideg vizes víztározó tó, Nimród szabadidő és tájpark építési, 
a Bólyai ház, Kölcsey ház, Kézművesház, Kőjurta és jurta tábor felújítási, valamint az északi 
és déli terület kerítés kivitelezési, termálkút fúrási, öntözővíz gerincvezeték kiépítési, 
öntözőgépház, új kútak, nyomásfokozó rendszer kiépítési, öntözőtározó medence építési és 
meglévő hévízközpont átalakítási munkálatait kerülnek elvégzésre. 
A Kormány az 1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján 400,0 millió forint 
többlettámogatásról döntött. A támogatásból a Lakitelek Népfőiskola beruházásával 
összefüggő feladatokhoz kapcsolódó Szolgáltatóház részleges átalakítási és bővítési 
munkálatai magvalósítását szolgálta. 
Az előirányzaton 2.498,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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20/55/11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 400,0   2 400,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

20/55/11 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 400,0 0,0 2 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 400,0 0,0 2 400,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 700,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 89% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 2 700,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 89% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 2 400,0 0,0 2 400,0 

 egyház (1 db) 2 400,0   2 400,0 

Összes kifizetés 2 400,0 0,0 2 400,0 

 
Az 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzaton 2.400,0 millió forint került 
megtervezésre. 

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésének 
támogatására a támogatási szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítása áthúzódott a 
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2017. évre. A támogatás felhasználásában az EMET működik közre, amely a szerződések 
előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezti. 

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 121,2   121,2   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 44,0   44,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 53,0 53,0     

- 2016. évi többletbevétel 0,4 0,4     

Módosítások összesen 97,4 53,4 44,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 218,6 53,4 165,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 121,2 0,0 121,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 97,4 53,4 44,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 53,0 53,0 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,4 0,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 44,0 0,0 44,0 

2016. évi módosított előirányzat 218,6 53,4 165,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 127,9 121,2 121,2 218,6 218,6 171% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel       0,4 0,4  100% 

Támogatás 109,2 121,2 121,2 165,2 165,2 151% 100% 

Előirányzat-maradvány 71,8 –   53,0 53,0 74% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 218,6 0,0 218,6 

 egyesületek, szövetségek  (11 db) 110,7   110,7 

 egyéb civil szervezet (8 db) 107,9   107,9 

Összes kifizetés 218,6 0,0 218,6 

 
Az előirányzat 121,2 millió forint eredeti előirányzata 53,0 millió forint előző évi 
maradvánnyal, 44,0 millió forint Kormányzati hatáskörben történt előirányzat 
átcsoportosítással és 0,4 millió forint többletbevétellel – mely az az előző évi fel nem használt 
támogatásból ered –, 218,6 millió forintra módosult. 

A Kormányzati hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás az 1813/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat alapján történt, melyből az alábbi kedvezményezettek részére került 
támogatás biztosításra: 

− Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása: működési támogatás – 20,0 millió forint, 
− Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület Pestszentlőrinci Gyülekezete működési 

támogatás – 8,0 millió forint, 
− Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet Egyesület működési 

támogatás – 7,0 millió forint, 
− Shalom Bibliai Gyülekezetek Egyesületének működési támogatás – 5,0 millió forint, 
− Omega Hálózat működési támogatás – 3,0 millió forint, 
− Magyarországi Názáreti Gyülekezetek Hitéleti Egyesületének működési támogatás – 

1,0 millió forint. 
A vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása előirányzat terhére a nem bevett 
egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző szervezet részesülnek külön támogatásban a 
lelkiismereti és vallásszabadság jog gyakorlásának elősegítése érdekében. 

A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, amely a szerződések 
előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte. 

 

20/55/13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 300,0 0,0 300,0 

 külföldi szervezet (7 db) 300,0   300,0 

Összes kifizetés 300,0 0,0 300,0 

 
A határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatására 300,0 millió 
forint került megtervezésre. 

Az előirányzatról a következő kiemelt projektek megvalósítása érdekében került támogatás 
kiutalásra: 

− Nagyszalonta Református Egyházközség a szórványiskola és kollégium építése 
(III.ütem) céljára 100,0 millió forint, 

− Szent Erzsébet Alapítvány (Fundatia "Sfanta Elisabeta") tanuszoda létesítésére 50,0 
millió forint, 

− Kárpátaljai Református Egyházkerület a Nagydobronyi Református Líceum bővítése, 
fejlesztése céljára 40,0 millió forint, 

− Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye a püspöki épület felújítása, bővítése céljára  
40,0 millió forint, 

− Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítés és tornaterem 
építésre 40,0 millió forint, 

− Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium a nyílászárók cseréje és 
kapcsolódó munkálatok céljára 12,5 millió forint, 
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− Sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánia padlásterének építési munkái elvégzésére 
17,5 millió forint támogatásban részesültek. 

 
A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, amely a szerződések 
előkészítését, a támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte. 

Az előirányzaton maradvány nem képződött. 
 

20/55/14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 720,0   1 720,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 12,4 12,4     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1 214,6   -1 214,6   

Módosítások összesen -1 202,2 12,4 -1 214,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 517,8 12,4 505,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 720,0 0,0 1 720,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -1 202,2 12,4 -1 214,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 12,4 12,4 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1 214,6 0,0 -1 214,6 

2016. évi módosított előirányzat 517,8 12,4 505,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 718,1 1 720,0 1 720,0 517,8 507,2 30% 98% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 1 720,0 1 720,0 1 720,0 505,4 505,4 29% 100% 

Előirányzat-maradvány 10,6 –   12,4 12,4 117% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− egyéb (megjelölve) 507,2 0,0 507,2 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 1,9   1,9 

 egyház (31 db) 505,3   505,3 

Összes kifizetés 507,2 0,0 507,2 

 

Az előirányzat eredeti támogatás előirányzata 12,4 millió forint előző évi maradvánnyal és 
1.214,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával 517,8 millió forintra módosult.  

Az „Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése” fejezeti kezelésű előirányzat – a 20/55/3 
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése előirányzat számításánál 
alkalmazott felajánlók száma aránya alapján, valamint az Ehtv. alapján hitéleti támogatásként 
kerül meghatározásra úgy, hogy a százalékos arányokat a rendelkezésre álló keretösszeghez 
kell viszonyítani. 

Az előirányzat biztosította az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének zavartalan 
ellátásához szükséges kiegészítő támogatást.  

Az előirányzaton 10,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  

 

20/55/21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0   200,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 27,6 27,6     

Módosítások összesen 27,6 27,6 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 227,6 27,6 200,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 27,6 27,6 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 27,6 27,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 227,6 27,6 200,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 166,4 200,0 200,0 227,6 226,6 136% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 194,0 200,0 200,0 200,0 200,0 103% 100% 

Előirányzat-maradvány   –   27,6 27,6  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 2,0 2,0   

− egyéb (megjelölve) 224,6 224,6 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 0,9 0,9   

 egyház (46 db) 223,7 223,7   

Összes kifizetés 226,6 226,6 0,0 

 
Az Egyházi személyek eszközellátásának támogatására 200,0 millió forint összeg állt 
rendelkezésre, mely 27,6 millió forint előző évi maradvánnyal 227,6 millió forintra módosult. 
A tárgyévi kötelezettségvállalások a 2016. évben összesen 37 támogatott részére 
mindösszesen 113 darab gépjármű beszerzését biztosította. 

A támogatások felhasználásában az EMET működött közre, a szerződések előkészítését, a 
támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,0 millió forint. 
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20/55/22 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 550,0   550,0 23,7 

Módosítások jogcímenként       

- Más fejezetnek átadott előirányzat -0,4   -0,4   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -132,4   -132,4 -23,7 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 141,8 141,8     

- 2016.évi többletbevétel 56,1 56,1     

Módosítások összesen 65,1 197,9 -132,8 -23,7 

2016. évi módosított előirányzat 615,1 197,9 417,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 550,0 0,0 550,0 

Módosítások kedvezményezettenként -132,8 0,0 -132,8 

 - saját intézménynek -132,4 0,0 -132,4 

    = meghatározott feladatra -132,4 0,0 -132,4 

 - más fejezet intézménynek -0,4 0,0 -0,4 

    = meghatározott feladatra -0,4 0,0 -0,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 197,9 197,9 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 141,8 141,8 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 56,1 56,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 615,1 197,9 417,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 328,2 550,0 550,0 615,1 505,7 154% 82% 

ebből: személyi juttatás   23,7 23,7       

Bevétel       56,1 56,1  100% 

Támogatás 470,0 550,0 550,0 417,2 417,2 89% 100% 

Előirányzat-maradvány   –   141,8 141,8  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (6 db) 20,4   20,4 

− más fejezet intézménye (4 db) 1,3   1,3 

− alapítvány (20 db) 84,5   84,5 

− gazdasági társaság (13 db) 71,6   71,6 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 0,5   0,5 

− magánszemély (49 db) 8,8   8,8 

− egyéb (megjelölve) 318,6 0,0 318,6 

 egyesületek, szövetségek  (19 db) 14,1   14,1 

 egyház (195 db) 237,0   237,0 

 külföldi szervezet (57 db) 67,5   67,5 

Összes kifizetés 505,7 0,0 505,7 

 
Az előirányzat célja, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél 
szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne 
Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. A feladathoz 550,0 
millió forint összeg került megtervezésre – melyből 50,0 millió forint az EMMI igazgatási 
keretére került átcsoportosításra. Az előrányzat további 141,8 millió forint előző évi 
maradvánnyal és 56,1 millió forint többletbevétellel – melyből 50,9 millió forint az 
1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat alapján átcsoportosított maradvány, 5,2 millió forint  
előző évi fel nem használt támogatási összeg – egészült ki. 

Lebonyolítóként az EMET működött közre az előirányzat felhasználásában, melyhez 12,0 
millió forint lebonyolítási díj került átcsoportosításra. Továbbá saját, valamint más fejezet 
irányítása alatt álló intézmény részére 70,8 millió forint került átadásra szakmai, illetve 
pályázati programok megvalósítására. 

Az előirányzat a célnak megfelelően felhasználásra került. 109,4 millió forint maradvány 
keletkezett, melyből 103,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
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20/56 Nemzetiségi támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 459,4   1 459,4 50,4 

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1,3   1,3   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -93,9   -93,9 -42,4 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 93,4 93,4     

- 2016. évi többletbevétel 20,9 20,9     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -6,4   -6,4   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0   5,0   

Módosítások összesen 20,3 114,3 -94,0 -50,4 

2016. évi módosított előirányzat 1 479,7 114,3 1 365,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 459,4 0,0 1 459,4 

Módosítások kedvezményezettenként -93,9 0,0 -93,9 

 - saját intézménynek -93,9 0,0 -93,9 

    = meghatározott feladatra -93,9 0,0 -93,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 114,2 114,3 -0,1 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 93,4 93,4 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 20,9 20,9 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1,3 0,0 1,3 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -6,4 0,0 -6,4 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0 0,0 5,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 479,7 114,3 1 365,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 890,3 1 459,4 1 459,4 1 479,7 1 434,3 161% 97% 

ebből: személyi juttatás   50,4 50,4       

Bevétel 7,8     20,9 20,9 268% 100% 

Támogatás 661,2 1 459,4 1 459,4 1 365,4 1 365,4 207% 100% 

Előirányzat-maradvány 314,7 –   93,4 93,4 30% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (2 db) 10,8   10,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,1   0,1 

− alapítvány (42 db) 59,6   59,6 

− közalapítvány (4 db) 9,6   9,6 

− nonprofit társaság (8 db) 154,4   154,4 

− önkormányzat/vagy intézménye (514 db) 558,5   558,5 

− egyéb (megjelölve) 641,3 0,0 641,3 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 30,3   30,3 

 központi kezelésű előirányzatok (1 db) 0,2   0,2 

 egyesületek, szövetségek (393 db) 527,9   527,9 

 egyéb civil szervezet (2 db) 11,1   11,1 

 egyéb szervezet (1 db) 0,2   0,2 

 egyház (19 db) 71,6   71,6 

Összes kifizetés 1 434,3 0,0 1 434,3 

 

Az alcímen 1459,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely 
1479,7 millió forintra módosult 

− 1,3 millió forint Korm. hatáskörben történt átcsoportosítással, 
− 93,9 millió forint saját intézmények javára történő átcsoportosításával, 
− 93,4 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, 
− 20,9 millió forint 2016. évi többletbevétellel, 
− 6,4 millió forint más fejezeti kezelésű előirányzat javára való átcsoportosításával, 
− 5,0 millió forint átcsoportosításával a tárca általános fejezeti tartaléka terhére. 

A 20,9 millió forint többletbevétel a támogatások visszafizetéséből keletkezett. A 
visszafizetések túlnyomó részére az EMET által kezelt pályázatok keretében került sor. A 
többletbevételből 18,7 millió forint 15 darab egyedi úton nyújtott támogatásra biztosított 
forrást. 

A tárca általános fejezeti tartaléka terhére a miniszter döntése alapján 5,0 millió forint 
csoportosított át a Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda tetőszerkezete befejező 
munkálatainak finanszírozására. 

A fejezeti kezelésű előirányzat jelentős mértékben forrásul szolgált azon támogatásoknak, 
melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és 
közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így 
különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, 
történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy 
regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából 
meghatározó rendezvények szervezéséhez. Előremozdította a nemzetiségek kulturális 
autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos 
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országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok 
ajánlásaiban megfogalmazottakat. 

Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek 
működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési és fejlesztési 
támogatására, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Nemzetiségekért Díj átadására, a díjátadó 
rendezvény megszervezésének költségeire, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 
forrásigényének biztosítására, a nemzetiségi szervezetek intervenciós támogatására, 
önhibájukon kívül finanszírozási nehézségekkel küzdő nemzetiségi önkormányzatok, 
nemzetiségi intézmények számára. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor 
kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a 
magyar fél által vállalt kötelezettségek. 

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján a 
miniszter ösztöndíjban részesített nemzetiségi tanulókat felsőoktatási intézményben történő 
továbbtanulásuk elősegítése érdekében. A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. 
(VIII. 9.) ME rendelet alapján a miniszter Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai 
nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a 
tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és 
egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek. 

A 2016. évben az eredeti előirányzat a következő kategóriák szerint került felosztásra: 
− pályázati úton nyújtott támogatások (940,5 millió forint): 

= nemzetiségi civil szervezetek támogatása; 
= nemzetiségi kulturális kezdeményezések; 
= anyaországban megvalósuló táborok támogatása; 
= nemzetiségi pedagógus-továbbképzések; 

− egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások (452,7 millió forint); 
− Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (22,8 millió forint); 
− Nemzetiségekért Díj (12,0 millió forint); 
− EMET lebonyolítása díja (25,0 millió forint); 
− kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték (6,4 millió forint) 

 
A 2016. évi nemzetiségi pályázatokat az EMET az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER) kezelte. 

A támogatásokról szóló döntést a 13 nemzetiség képviselőjéből álló Nemzetiségi Támogatási 
Albizottság és a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készítette elő. 
A 2016. december 31-ig hatályban lévő a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ntr.) 12. § (2) bekezdése értelmében a Bizottság 9 fős, 
melynek tagjait egyenlő arányban delegálta az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő 
bizottsága, az országos nemzetiségi önkormányzatok és az EMET. A Bizottság 
működtetésével kapcsolatos feladatokat az EMET látta el. 

Az egyedi támogatói döntések alapján nyújtott támogatások közül a következők kiemelendők: 
 

− A városlődi Iglauer Park felújításának támogatása – 90,0 millió forint; 
− Szlovén Kulturális és Információs Központ felújításának részfinanszírozása – 20,0 

millió forint; 
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− Ruszin Kutatóközpont 2016. évi működési kiadásai és a Gyarmat utcai ruszin 
székházban való elhelyezése – 12,0 millió forint; 

− Magyarországi Románok Kutatóintézetének 2016. évi működési támogatása – 10,0 
millió forint; 

− Nemzetiségi színházak kiegészítő támogatása (8 darab támogatás) – 100,0 millió 
forint; 

− Nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok 
kiegészítő támogatása (27 darab támogatás) – 80,0 millió forint. 
 

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, amely a 
megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra a 
pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2015. évi ösztöndíjasok 
(18 fő) második tanéves támogatására és a 2016. évi ösztöndíjasok (20 fő) első tanulmányi 
éves támogatására. E célra 2016. évben 22,8 millió forint került átcsoportosításra az EMMI 
Igazgatásra. 

A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, 
tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért 
adományozható. 2016. évben összesen 10 fő, illetve 3 szervezet 1,0-1,0 millió forint anyagi 
támogatásban részesült, az átadásra ünnepélyes keretek között került sor. E célra – figyelembe 
véve az EMMI Igazgatáson rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékét – a 2016. évben 12,0 
millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra. 

Az előirányzat terhére 1.434,3 millió forint került támogatásként kifizetésre, és 45,4 millió 
forint maradvány keletkezett, amelyből 29,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 

20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül 
kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az 
országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a 
településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei 
önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán - külön törvényben 
meghatározott - érdek-képviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az 
általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét.  

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a 
közfeladat-ellátás fejlesztésre és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek 
támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, a 
2016. évben a törvény összesen 1.599,7 millió forint összeget rögzített a fent nevezett célra. 

Az előirányzatokra vonatkozó sajátos szabályozást az Ntr. rögzítette. 

Az Ntr. értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása 
negyedéves bontásban került folyósításra az alábbiak szerint, az előirányzatokon maradvány 
nem keletkezett. 
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20/57/1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,2   55,2   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 55,2 0,0 55,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,2 0,0 55,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 55,2 0,0 55,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 55,2 55,2   

Összes kifizetés 55,2 55,2 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 55,2 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

  

3298



20/57/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 62,9   62,9   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 62,9 0,0 62,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 62,9 0,0 62,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 62,9 0,0 62,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 62,9 62,9   

Összes kifizetés 62,9 62,9 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 62,9 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3299



20/57/3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 178,0   178,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 178,0 0,0 178,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 178,0 0,0 178,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 178,0 0,0 178,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 178,0 178,0   

Összes kifizetés 178,0 178,0 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 178,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3300



20/57/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 256,9   256,9   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 256,9 0,0 256,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 256,9 0,0 256,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 256,9 0,0 256,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 256,9 256,9   

Összes kifizetés 256,9 256,9 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 256,9 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3301



20/57/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 107,5   107,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 107,5 0,0 107,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 107,5 0,0 107,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 107,5 0,0 107,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 107,5 107,5   

Összes kifizetés 107,5 107,5 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 107,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3302



20/57/6 Országos Roma Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 361,2   361,2   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 361,2 0,0 361,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 361,2 0,0 361,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 361,2 0,0 361,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 361,2 361,2   

Összes kifizetés 361,2 361,2 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 361,2 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3303



20/57/7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 72,0   72,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 72,0 0,0 72,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 72,0 0,0 72,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 72,0 0,0 72,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 54,0 72,0 72,0 72,0 72,0 133% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 54,0 72,0 72,0 72,0 72,0 133% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 72,0 72,0   

Összes kifizetés 72,0 72,0 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 72,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3304



20/57/8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 52,5   52,5   

Módosítások jogcímenként       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 52,5 0,0 52,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 52,5 0,0 52,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 52,5 0,0 52,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 52,5 52,5   

Összes kifizetés 52,5 52,5 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 52,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
  

3305



20/57/9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 151,0   151,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 151,0 0,0 151,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 151,0 0,0 151,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 151,0 0,0 151,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 151,0 151,0   

Összes kifizetés 151,0 151,0 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 151,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3306



20/57/10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 80,0   80,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 80,0 0,0 80,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 80,0 0,0 80,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 80,0 0,0 80,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 80,0 80,0   

Összes kifizetés 80,0 80,0 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 80,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3307



20/57/11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,7   100,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 100,7 0,0 100,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,7 0,0 100,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 100,7 0,0 100,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 100,7 100,7   

Összes kifizetés 100,7 100,7 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 100,7 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3308



20/57/12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 59,6   59,6   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 59,6 0,0 59,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 59,6 0,0 59,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 59,6 0,0 59,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 59,6 59,6   

Összes kifizetés 59,6 59,6 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 59,6 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 
  

3309



20/57/13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 62,2   62,2   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 62,2 0,0 62,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 62,2 0,0 62,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 62,2 0,0 62,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 62,2 62,2   

Összes kifizetés 62,2 62,2 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 62,2 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
  

3310



20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális 
autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. Az 
országos nemzetiségi önkormányzatok által működtetett nemzetiségi intézmények 
működésének és fejlesztésének támogatására a költségvetési törvény több éve tartalmaz 
támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó 
országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények 
működési támogatását. Az előirányzatok a 2016. évben összesen 932,3 millió forintot tettek 
ki. 

20/58/1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 50,8   50,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,8 0,0 50,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 50,8 0,0 50,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,8 0,0 50,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
  

3311



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 50,8 50,8   

Összes kifizetés 50,8 50,8 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 50,8 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 

20/58/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 19,5   19,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 19,5 0,0 19,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 19,5 0,0 19,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 19,5 0,0 19,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 

3312



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 19,5 19,5   

Összes kifizetés 19,5 19,5 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 19,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 
 

20/58/3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 104,4   104,4   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 104,4 0,0 104,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 104,4 0,0 104,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 104,4 0,0 104,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
  

3313



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 104,4 104,4   

Összes kifizetés 104,4 104,4 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 104,4 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 178,0   178,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 178,0 0,0 178,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 178,0 0,0 178,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 178,0 0,0 178,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
  

3314



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 178,0 178,0   

Összes kifizetés 178,0 178,0 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 178,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,8   40,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 40,8 0,0 40,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,8 0,0 40,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 40,8 0,0 40,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
  

3315



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 40,8 40,8   

Összes kifizetés 40,8 40,8 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 40,8 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 165,9   165,9   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 165,9 0,0 165,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 165,9 0,0 165,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 165,9 0,0 165,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         

 
  

3316



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 165,9 165,9   

Összes kifizetés 165,9 165,9 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 165,9 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,8   30,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 30,8 0,0 30,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,8 0,0 30,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,8 0,0 30,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 30,8 30,8   

Összes kifizetés 30,8 30,8 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 30,8 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 27,0   27,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 27,0 0,0 27,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 27,0 0,0 27,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 27,0 0,0 27,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 27,0 27,0   

Összes kifizetés 27,0 27,0 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 27,0 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 159,5   159,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 159,5 0,0 159,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 159,5 0,0 159,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 159,5 0,0 159,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 159,5 159,5   

Összes kifizetés 159,5 159,5 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 159,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 58,4   58,4   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 58,4 0,0 58,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 58,4 0,0 58,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 58,4 0,0 58,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 58,4 58,4   

Összes kifizetés 58,4 58,4 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 58,4 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 69,2   69,2   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 69,2 0,0 69,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 69,2 0,0 69,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 69,2 0,0 69,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 69,2 69,2   

Összes kifizetés 69,2 69,2 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 69,2 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,5   13,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

2016. évi módosított előirányzat 13,5 0,0 13,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,5 0,0 13,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 13,5 0,0 13,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 13,5 13,5   

Összes kifizetés 13,5 13,5 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 13,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 14,5   14,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 14,5 0,0 14,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 14,5 0,0 14,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 14,5 0,0 14,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 100% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –         
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 14,5 14,5   

Összes kifizetés 14,5 14,5 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 14,5 millió forint támogatási előirányzat került 
felhasználásra. 

 

20/58/14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásai 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5     

Módosítások összesen 0,5 0,5 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,5 0,5 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,5 0,5 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,5 0,5 0,0 

 
  

3324



Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 1,3     0,5 0,5 38% 100% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 1,3         0%  

Előirányzat-maradvány 0,5    0,5 0,5 100% 100% 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 0,5 0,5   

Összes kifizetés 0,5 0,5 0,0 

 

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos 
egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. 
(II. 8.) PM rendelet szerinti, prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek 
megtérítésére 0,5 millió forint támogatás került előző évi maradvány terhére kifizetésre az 
Országos Horvát Önkormányzat részére. 

 

20/60 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 882,4   882,4   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 400,0   400,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 163,2 163,2     

- 2016.évi többletbevétel 0,5 0,5     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -3,9   -3,9   

Módosítások összesen 559,8 163,7 396,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 442,2 163,7 1 278,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 882,4 0,0 882,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 442,2 163,7 1 278,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 276,0 882,4 1 282,4 1 442,2 1 318,8 478% 91% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel       0,5 0,5  100% 

Támogatás 439,2 882,4 1 282,4 1 278,5 1 278,5 291% 100% 

Előirányzat-maradvány   –   163,2 163,2  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− önkormányzat/vagy intézménye (26 db) 1 318,6   1 318,6 

Összes kifizetés 1 318,8 0,0 1 318,8 

 
Az alcímen 882,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely 1.442,2 
millió forintra módosult 

− 400,0 millió forint Országgyűlési hatáskörben történt átcsoportosítással, 
− 163,2 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, 
− 0,5 millió forint 2016. évi többletbevétellel, mely az előző évi fel nem használt 

támogatásokból adódó visszafizetésekből keletkezett, 
− 3,9 millió forint a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fejezeti kezelésű 

előirányzat javára való átcsoportosításával. 
Az előirányzatról 1.318,8 millió forint támogatás kifizetésére került sor, továbbá 123,4 millió 
forint maradvány keletkezett, amelyből 123,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 

Többek között az alábbi támogatások biztosítására került sor az eredeti előirányzat terhére: 
− Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodája 

elhelyezésének támogatása – 200,0 millió forint; 
− Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda, Battonya, a meglévő iskolaépület 

részleges átalakításának és tetőtér beépítésének támogatása – 150,0 millió forint;  
− A Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

felújításának támogatása – 65,0 millió forint; 

3326



− A budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseum felújításának támogatása – 60,0 millió forint; 
− A békéscsabai Szlovák Kultúra Háza felújítása – 25,0 millió forint; 
− Az Ukrán Országos Önkormányzat székházának és az átadott új múzeum technikai 

eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzése, valamint a székház fejlesztési 
munkálatainak támogatása – 12,3 millió forint 

A 400,0 millió forint összegű többletforrás terhére az előirányzat eredeti felhasználási 
céljaihoz illeszkedő egyedi kérelmek támogatásai valósultak meg, melyek közül kiemelhetőek 
az alábbiak: 

− A Pécsi Horvát Színház felújításának befejező munkálatainak támogatása – 100,0 
millió forint; 

− A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium, valamint a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 
részére két iskolabusz vásárlása – 36,0 millió forint; 

− Nicolae Bălcescu Román Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nyílászárói teljes 
cseréjs, valamint a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 
fűtési rendszerének kialakítása és korszerűsítése – 35,0 millió forint; 

− A Véméndi Óvoda étkeztetését biztosító konyha és étkező belső tereinek felújítása és 
a kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása – 28,0 millió forint; 

− A Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha felújítása és a 
kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása – 20,0 millió forint. 

 

20/61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 215,0   215,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,4 19,4     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -10,0   -10,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 57,6   57,6   

Módosítások összesen 282,0 19,4 262,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 282,0 19,4 262,6 0,0 

 
  

3327



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 282,0 19,4 262,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,4 19,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 215,0 0,0 215,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -10,0 0,0 -10,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 57,6 0,0 57,6 

2016. évi módosított előirányzat 282,0 19,4 262,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 16,5     282,0 273,4 1657% 97% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 33,5     262,6 262,6 784% 100% 

Előirányzat-maradvány 1,4    19,4 19,4 1386% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 1,4   1,4 

− alapítvány (7 db) 131,0   131,0 

− egyéb (megjelölve) 141,0 0,0 141,0 

 egyesületek, szövetségek  (14 db) 137,0   137,0 

 egyéb civil szervezet  (1 db) 4,0   4,0 

Összes kifizetés 273,4 0,0 273,4 

 
Az alcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján 215,0 millió forint került átcsoportosításra civil és non-profit szervezetek 
támogatása céljára. Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének 
biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében fejezeten belüli 10,0 millió forint – ebből 5,0 millió forint a 20/15/03/02 Gyermek 
és ifjúsági szakmafejlesztési célok fejezeti kezelésű előirányzatra, valamint 5,0 millió forint a 
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20/16/6 Családpolitikai programokra történő – forrásátrendezése után a 205,0 millió forintból 
14 szervezet (80,0 millió forint összegben a Szövetség a Nemzetért Alapítvány, 
szervezetenként 10,0 millió forint összegben a Polgárság Civil Egyesület, az Orczy Kultúrkert 
Egyesület és a Demokrácia és Politikai Alapítvány, szervezetenként 9,5 millió forint 
összegben a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, a Soproni Erzsébet Kórházért 
Alapítvány, a Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület, a Zalaegerszeg 
Barátai Egyesület, Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a Fiatal Helyi Birkózókért 
Sportegyesület, a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete, a Lőkösháza Turizmusáért Vidékfejlesztő 
és Hagyományőrző Alapítvány, az Élhető Diósgyőrért Egyesület és a Vásárhelyi Pál 
Egyesület) részesült támogatásban. 
A 2015. évi fejezeti általános tartalékból 57,6 millió forint támogatás került átcsoportosításra, 
melyből a XVII. Kerületért Egyesület 0,6 millió forint, a Magyar P.E.N CLUB 4,0 millió 
forint, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 4,0 millió forint, a Fogadj Örökbe Egy Macit 
Alapítvány 10,0 millió forint, a Magyar Atlanti Tanács 4,0 millió forint, a Szemem Fénye - A 
Beteg Gyermekekért Alapítvány 5,0 millió forint, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 20,0 
millió forint, az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület 10,0 millió forint 
összegben részesült támogatásban. 
Az előirányzaton 8,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 

20/62 Nemzeti Civil Alapprogram 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,0 7,0     

- 2016. évi többletbevétel 26,3 26,3     

Módosítások összesen 33,3 33,3 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 33,3 33,3 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 33,3 33,3 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,0 7,0 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 26,3 26,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 33,3 33,3 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 6,2     33,3 18,7 302% 56% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 12,3     26,3 26,3 214% 100% 

Támogatás             

Előirányzat-maradvány 0,9    7,0 7,0 778% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (1 db) 18,7 18,7   

Összes kifizetés 18,7 18,7 0,0 

 

Az alcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 7,0 millió forint 
maradvány és 26,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra. 

A Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatosan az EMET látja el az előirányzat még le nem 
zárt szerződéseivel kapcsolatos feladatokat. 
A Civil tv. 75. § (15) bekezdése szerint a Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött 
támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy más jogcímen bevételként elszámolt összeget 
a (10) bekezdés szerinti feladatok ellátására kell fordítani és az EMET-et illeti. 

Az alcímen 14,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím 
 

A 2016. évi települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú 
költségvetési támogatásai az Ntr. alapján kerültek megállapításra. 

A rendelkezésre álló fejezeti forrás 3.137,0 millió forint fele részben működési és fele részben 
feladatalapú támogatásra került felosztásra az Ntr. szerint.  

Működési költségvetési támogatásra a költségvetési év első napján a törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult a költségvetési év 
első napjától. Működési költségvetési támogatásra jogosult volt továbbá a költségvetési év 
során a törzskönyvi nyilvántartásba november 15-éig bejegyzésre került helyi nemzetiségi 
önkormányzat a képviselő-testület, közgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától, de 
legfeljebb a törzskönyvi nyilvántartásba vételt megelőző 90. naptól. 

A 2016. költségvetési évben a települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult 
nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy 
helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 

a. 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de 
legfeljebb ötven fő, 

b. 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt. 
A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési 
támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 

a. egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma kevesebb mint tíz, 

b. kétszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) 
nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább 
tíz, illetve legfeljebb húsz, 

c. négyszerese, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) 
nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma 
meghaladja a húszat. 
 

A Kincstár adatszolgáltatása szerint 2016. év első napján 2090 működő települési nemzetiségi 
önkormányzat, valamint 60 működő területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a 
törzskönyvi nyilvántartásban. 

A 2011. évi népszámlálási adatok feldolgozása alapján az egy települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összege 390.843 forint volt. 

Feladatalapú költségvetési támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, 
amely 

a) a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi 
ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és 

b) – ha az Njtv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint 
igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor – a közmeghallgatásról készült 
jegyzőkönyvet 

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a testületi üléstől, illetve a közmeghallgatástól 
számított 15 napon belül, de legkésőbb a költségvetési év január 15-éig benyújtotta. 
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A 2016. évben 1895 db helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban. 
A támogatások átlagos összege települési nemzetiségi önkormányzatok esetén 807.262 forint, 
míg területi nemzetiségi önkormányzatok esetén 1.475.061 forint. A 2016. évi legmagasabb 
feladatalapú költségvetési támogatás összege 4.109.200 forint volt. 

Az Ntr. lehetővé tette, hogy a nemzetiségi feladatalapú támogatás kapcsán az 
önkormányzatok előzetes észrevételezést tehessenek a támogató által közzétett beérkezett 
jegyzőkönyvek listáját és a megállapított pontértékeket tartalmazó dokumentumokra, így 
biztosítva, hogy a támogatás megállapításának alapját képező jegyzőkönyvek hiánytalanul 
eljussanak a tárcához. 
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KULTÚRÁÉRT FELEL ŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott 
kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt, a 
közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények gondozásához, 
fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, 
beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévők módosításából adódó feladatokat is. 
 
Az ágazat kiemelt célja a Kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításához, 
különösen a családok megerősítéséhez, a demográfiai tendenciák kedvező irányba 
fordításához, a társadalmi mobilitás előmozdításához, és általában az életminőség javításához 
történő hozzájárulás. Ennek érdekében két kiemelt szándék került megfogalmazásra: a 
„kulturális alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a 
kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi tervezés. 
 
A kulturális alapellátás kiterjesztése azt a célt szolgálja, hogy minden magyar ember 
hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a 
magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági 
teljesítményt fokozó hatásai. 
Az állam, figyelembe véve a helyi fejlődési igényeket, aktivizáló feladatai keretében biztosítja 
a közművelődési intézményrendszer működését, és törekszik a kulturális tevékenységek 
révén elsajátítható és fejleszthető kompetenciák szintjének emelésére, illetve területi 
egyenlőtlenségeinek felszámolására. 
 
A kulturális terület más ágazatoktól eltérően nem vertikális, hanem átfogó, horizontális 
jellegű, ezért magától értetődő, hogy céljait más ágazatokkal együttműködve tudja 
hatékonyan megvalósítani, és eredményei más ágazatokat is gazdagítanak, ezért fontos a 
széleskörű kapcsolattartás. 
 
A kulturális ágazat általános céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a minisztérium által 
fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a 
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése annak érdekében, hogy feladataikat 
elláthassák. A kulturális ágazat támogatja a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség 
megőrzését és hozzáférhetővé tételét, továbbá eleget tesz a nemzetközi egyezményekből 
eredő kötelezettségeinek. 
 
A kulturális nemzetpolitika  tekintetében a kulturális ágazat céljai közt szerepelt 2016-ban: 
élő kapcsolati háló fenntartása a külhoni magyar kultúra meghatározó jelentőségű szakmai és 
civil ernyőszervezeteivel, a Kárpát-medencei magyar civilizáció integritásának megőrzése, 
impozáns kulturális örökségünk megvédése, rangjához méltó elhelyezése az európai és 
globális kulturális köztudatban, a magyar nemzeti identitás kialakulását, megőrzését és az új 
nemzedékekre való átörökítését szavatoló kulturális alapellátás biztosítása a külhoni magyar 
közösségek számára. 
 
A kulturális ágazat túlnyomó részt hazai forrásból megvalósuló fejlesztési projektjei jól 
bizonyítják, hogy a kormány a kulturális alapellátás erősítése érdekében kiemelten 
fontosnak tartja az egymásra épülő, átfogó fejlesztéseket. A kulturális ágazat fejlesztési 
programja és tervei az országos feladatkörű, kiemelt nemzeti intézményeken túl a vidéki 
kulturális intézményekre is kiterjednek.  
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Az országos feladatkörű intézmények projektjei között említhető a Magyar Állami 
Operaház felújítása és az Eiffel bázis projektje, az Iparművészeti Múzeum 
nagyrekonstrukciója, az új Fővárosi Nagycirkusz megépítése és a Budai Vigadó 
rekonstrukciója.  
A vidék kulturális életének megújítását szimbolikus értékkel fémjelzi az NMI  beruházási 
programja, mely a hazai közművelődési hálózatot átfogó intézményt vidéken, a lakiteleki 
Népfőiskola mellé rendelve építi újjá. A Makovecz Imre Alap mintegy 15 településen 
támogatja hazánk e páratlan építészeti munkássággal rendelkező építésze meg nem valósult 
tervei megépítését és az általa tervezett épületek megóvását. 
 
A kulturális ágazat valósítja meg a Városliget épített és természeti környezetének fejlesztésére 
egyaránt kiterjedő Liget Budapest projektet, a kulturális intézményhálózat emblematikus 
intézményeinek megújításával (Új Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti 
Múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum), vagy teljesen új intézmény 
létrehozásával (Magyar Zene Háza, Városligeti Színház) és a park megújításával.  
 
Közgyűjteményi feladatok 
 
Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége, továbbá azt, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a 
művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, muzeális 
intézmény, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, alapvető feladata az állományukban lévő 
kulturális értékek megőrzése, tudományos feldolgozása, megismertetése és mindenki számára 
hozzáférhetővé tétele, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) alapján.  
 
A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok: 
 

− múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, valamint a 
minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a kulturális örökség 
meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos gyűjtése, megőrzése, 
tudományos feldolgozása és bemutatása, 

− könyvtárak esetében a tudományos kutatás, az oktatás, az egész életen át tartó tanulás, 
és a szabadidő hasznos eltöltése, a szociokulturális hátrányok csökkentése, valamint a 
kultúraközvetítés érdekében a nemzeti kiadványok és a határokon túl keletkező 
magyar vonatkozású dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása 
megőrzése és szolgáltatása; az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) és a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése, 

− levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, 
illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok 
érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét képező levéltári 
anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és használatának biztosítása, 

− kép-, illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok 
anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára. 

 
A 2016. év tervezési prioritása a közgyűjtemények működőképességének megőrzése volt az 
aktuális gazdasági környezetben, valamint a szervezeti és szerkezeti átalakítások 
megvalósítása a takarékos gazdálkodás jegyében. 
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Az év során az alábbi szervezeti változtatások végrehajtására került sor:  
 

− Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert átadása: 
A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működő Vésztő-Mágor Történelmi 
Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert – 2016. január 1-jével – átadásra 
került Vésztő Város Önkormányzata részére. 

− MaNDA megszűnése: A központi hivatalok és az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján a MaNDA 2016. december 31-jével az Országos Széchényi 
Könyvtárba (a továbbiakban: OSZK) történő beolvadással szűnt meg. Feladatait 
három utódszervezet vette át:  
= Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt: Filmintézet és Filmarchívum 

feladatai (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum által őrzött 
filmekkel kapcsolatos digitalizálási feladatokat, valamint a Filmintézeti 
Szakkönyvtár és Médiatár feladatait is), 

= OSZK: könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos közfeladatok 
(általános jogutód); 

= Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft: az előző pontokon túli 
közfeladatok, az európai uniós pályázatok fenntartási kötelezettsége (beleértve az 
ÉMOP pályázat keretében létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot is), 
valamint az országos digitalizációs közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 
feladatok. 

− A NMI megszűnése: Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a NMI 2016. 
december 31-jével megszűnt. A Kultv. 84-85. §-aiban meghatározott területi  
közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezéséből és működési feltételeinek 
biztosításából adódó közfeladatait, továbbá a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § 
(4) bekezdése alapján az európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és 
fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjeit a Népfőiskola Alapítvány nonprofit 
gazdasági társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. vette át.  

− A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága megszűnése: az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján a NKAI 2016. december 31-én, az EMET-be való beolvadással 
megszűnt. 

 
Az év során hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó 
eszközök hatása a kultúráért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére 
 
Törvények: 
 
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását 
szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXV. törvény 
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
2015. évi LXXV. törvény alapján önkormányzati tulajdonba került ingatlanok köre egy 
ingatlannal csökkent (Zalaegerszeg esetében). 
 
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását 
szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXVI. törvény 
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló 
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
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2015. évi LXXV. törvény alapján önkormányzati tulajdonba került ingatlanok köre 22 
ingatlannal bővült (Szeged, Szentendre és Szombathely esetében). 
 
Kormányrendeletek: 
 
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet 
A rendelet módosította az Országos Könyvtári Kuratórium összetételét, feladatait, valamint a 
Kuratórium elnökének és tagjainak feladatellátása feltételeit és díjazását. 
 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 
A rendelettel a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének, valamint az ifjúsági 
szállás létrehozására irányuló közigazgatási hatósági ügyeket. 
 
Miniszteri rendeletek: 
 
A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő 
végleges befogadásáról szóló 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 
A rendelet az elsődleges leletfeldolgozás előkészítéséről, lefolytatásáról és dokumentálásáról, 
a végleges leletbefogadási eljárásról, valamint a végleges gyűjteményi elhelyezésről 
rendelkezik. 
 
Közjogi szervezetszabályozó eszközök: 
 
Az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és 
megvalósításának egyes kérdéseiről szóló 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat  
A Kormány egyetértett az Árpád-ház Program átfogó szakmai programtervével, azzal, hogy a 
2016–2022. évi első ütem vonatkozásában szükségesnek tartja annak részletes végrehajtási 
programtervvé való továbbfejlesztését. 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó 
feladatokról szóló 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 
A Kormány döntése alapján az OSZK számára jelenlegi helyszínén, a Budavári Palota F 
épületében szükséges korszerű működési feltételeket biztosítani, ennek érdekében el kell 
készíteni a Budavári Palota F épülete nemzeti könyvtári funkciójának megújítását megalapozó 
tervezési programot. 
 
Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről 
(2016–2019) szóló 1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 
A Kormány egyetértett a miniszter szakmai programja alapján az Iparművészeti Múzeum 
Üllői úti főépületének teljes körű műemléki rekonstrukciójával és múzeumszakmai 
fejlesztésének megvalósításával, beleértve a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a 
Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítését az eredeti lechneri tervekkel összhangban, 
2016–2019 között, melyre 25.000,0 millió forint támogatást biztosít. 
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A fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről szóló 1382/2016. 
(VII. 21.) Korm. határozat 
A Kormány egyetértett a Magyar Nemzeti Múzeum környezetét képező épületek, terek 
fejlesztésével és kulturális célú hasznosításának bővítésével, erre figyelemmel – a 
Palotanegyed összehangolt és ütemezett városrendezési, építészeti és kulturális fejlesztésének 
előkészítése érdekében döntött a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének történeti 
rekonstrukciójáról, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáról szóló koncepció 
összeállításáról. 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. 
(VII. 21.) Korm. határozat 
A Kormány – az OSZK korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében – az 
alábbiakról döntött: 

− el kell készíteni a Budavári Palota F. épülete nemzeti könyvtári funkciójának 
megújítását megalapozó tervezési programot, amely együttesen tartalmazza az épület 
műszaki állapotához, a nemzeti könyvtár hatékony működtetéséhez, valamint az épület 
műemléki védettségéhez kapcsolódó elemeket; 

− a Budavári Palota F. épület belső tereinek műemléki rekonstrukciója keretében, a 
könyvtárszakmai funkciók alapján, az eredeti tervek felhasználásával sor kerül a 
díszlépcsőház helyreállítására, a Mátyás-terem rekonstrukciójára, a nyugati oldal teljes 
teremsorának megújítására, a keleti oldalon a díszteremnek és a hozzá kapcsolódó 
terasz historizáló állapot szerinti megújítására és a toronyraktárak visszabontására; 

− az épület rekonstrukciójával kapcsolatban tervpályázat kiírására kerül sor. 
 
A Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteivel kapcsolatos intézkedési tervről 
szóló 1409/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 
A Kormány döntött a Pollack Mihály téri mélygarázs állami tulajdonba kerüléséről. A 
mélygarázs ezt követően a Magyar Nemzeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül. 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 
A Kormány egyetértett az OSZK informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése 
céljából kidolgozott informatikai fejlesztési tervvel, és felhívta a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján intézkedjen az 
informatikai terv megvalósításáról 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható 
működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 
A Kormány az OSZK korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében 202,0 millió 
forint, a Pesti Magyar Színház folyamatos működéséhez 2016. évben szükséges 106,0 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el. 
 
A Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújításáról, valamint az ehhez 
szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 
A Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenysége megújítása érdekében a Kormány a MaNDA 
támogatásából 210,0 millió forintot csoportosított át a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe. 
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A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei 
elhelyezésével összefüggő feladatokról szóló 1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 
A Kormány a Magyar Nemzeti Levéltár új szegedi telephelyének kialakítására 2016-2017 
folyamán 582,5 millió forint, emellett a makói telephely áthelyezése érdekében 2017-ben 
további 130,0 millió forint biztosításáról döntött. 
 
Közművelődési feladatok 

A 2016-os évben folytatódott a 2012-ben megkezdett szakpolitikai irányváltás kiteljesítése.  

Ennek legmarkánsabb eleme a kulturális alapellátás fogalmának bevezetése és az e körbe 
tartozó közösségi művelődési elemek meghatározása.  

További kiemelt cél volt a differenciált közszolgáltatás-szervezés alapjainak kidolgozása és a 
szükségleteket jól mérő, kulturális kontextusban értelmezhető indikátorrendszer kimunkálása.  

A kulturális ágazat határozott szándéka volt a kiemelt programok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítása.  

A kulturális kormányzat célja volt továbbá, hogy eleget tegyen a nemzetközi egyezményekből 
eredő kötelezettségeinek. 

Folytatódott az ágazatnak a közös részvételre épülő művelődési folyamatokat, a közösségi 
művelődést középpontba helyező szak- és támogatáspolitikája is. A 2016. évben is számos 
példaértékű közösségi művelődést elősegítő program kapott támogatást. 

 

Művészeti feladatok 

A tárca általános ágazati feladatellátása során az előadó-, alkotó- és filmművészet 
sokszínűségének és értékeinek gyarapítását segítette elő a támogatási struktúra 
működtetésével. 

A 2016. évben az előadó-művészeti területen az előző évhez hasonlóan az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2011. évben elfogadott, módosult finanszírozási elvei 
érvényesültek. E támogatási struktúrában a nem minősített szervezetek pályázati úton nyerték 
el működési támogatásukat, melyet a tárca az NKA Igazgatósága bevonásával bonyolított, a 
törvényben rögzített határidőkhöz igazodva.  

Kiemelt feladatként a terület koordinálta a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) és a Budapesti 
Őszi Fesztivál (Café Budapest) kormányzati szerepvállalás mellett történő megrendezését, 
megvalósítását. Ez évben harmadik alkalommal a Madách Imre Nemzetközi Színházi 
találkozó (MITEM) megrendezésére is sor került, melyhez a forrás biztosítására az 
1078/2015. (II. 25.) Korm. határozattal került sor. A miniszter által létrehozott Fesztivál 
Tanács titkársági feladatait az ágazat látta el.  

A zeneművészeti szervezetek szakmai feladatmegvalósítása érdekében jelentős támogatás 
biztosítására került sor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú 
koncertjeinek megrendezéséhez, ezen belül a Concerto Budapest Zenekar, mint a 
Zeneakadémia rezidens zenekara programjainak megvalósításához. Az Európai Unió által 
támogatott „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai zenei felsőoktatás megújuló központja 
Budapesten” elnevezésű rekonstrukciós projekt támogatási szerződésében a Zeneakadémia 
vállalta a professzionális koncertszervezés létrehozását, meghatározott indikátorok teljesítését.  

A korábbi években is támogatott zenei nagyrendezvények mellett négy, Magyarország zenei 
életét és nemzetközi hírét gazdagító zenei rendezvény - a Nemzetközi Marton Éva 
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Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, 
valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál – előkészítésének és 
megvalósulásának  támogatására is sor került. 

Az Európa Kulturális Fővárosa-program során két nagyberuházással létrejött, a Dél-dunántúli 
régió európai mértékkel is jelentős kulturális művészeti központjának számító Pécsi Zsolnay 
Kulturális Negyed és Kodály Központ, amely működésének és program megvalósításának 
támogatását 2016-ban a költségvetési törvény, valamint az 1149/2016. (III. 25.) Korm. 
határozat biztosította a IX. Helyi Önkormányzatok fejezetben.  

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozat értelmében 2016-ban 200,0 
millió forint támogatást kapott a KOGART a kortárs képzőművészet népszerűsítésére itthon 
és külföldön, kiállítások megrendezésével és katalógusok kiadásával. 

Az 1020/2016. (I. 27.) Korm. határozat döntött Bartók Béla születésének 135. évfordulójához 
kapcsolódó programokról és a programok megvalósításával összefüggő feladatokról. A 
megrendezésre kerülő programok sikeres megvalósítása érdekében 2016. évben 940,1 millió 
forint forrás került biztosításra. 

A Kormány az 1452/2016. (VIII. 22.) Kormány határozatában döntött a Magyar Állami 
Operaház Andrássy úti épületének 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről is. A 
korszerűsítési beruházás lehetővé teszi, hogy a budapesti dalszínház a jelenlegi korszerűtlen, 
elavult, tűz és balesetveszélyes körülmények helyett, nemzetközi színvonalú infrastrukturális 
feltételeket kapjon. A program megvalósításának eredményeként a beruházás megteremti 
annak feltételét, hogy a Magyar Állami Operaház korszerű, méltó és biztonságos 
körülmények között működhessen. 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 
A kultúráért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére gyakorolt hatása az év során 
hatályba lépő új törvényeknek, jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek 
 
Miniszteri rendeletek:  

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 
elismerésekről 

A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett 
kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható díjakról és a 
Miniszter Elismerő Okleveléről szól.  
 
50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet a kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez 
kapcsolódó módosításáról 
A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat 1. melléklet 1. f) alpontjában egyetértett a Nemzeti Művelődési Intézet 2017. 
január 1-i határidővel történő jogutód nélküli megszüntetésével. A döntés indokolttá tette a 
vonatkozó miniszteri rendeletek módosítását.  
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4 Egyéb kulturális intézmények cím 
 
A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának 
címe 
 
A cím a 2016. évben az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazta: 
 

Hagyományok Háza 
Törzskönyvi azonosító száma: 309480 
Honlap: www.hagyomanyokhaza.hu. 
 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és  
Filmintézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309556 
Honlap: www.mandarchiv.hu 
 

Nemzeti Művelődési Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309237 
Honlap: www.nmi.hu 
 

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
Törzskönyvi azonosító száma: 329309 
Honlap: www.nka.hu 
 
Fejér Megyei Művelődési Központ 
Törzskönyvi azonosító száma: 360353 
Honlap: www.fejermmk.hu 
   

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

A Hagyományok Háza (a továbbiakban: HH) a népzenei, néptánc és népi kézműves 
hagyaték megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott 
közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény.  

A HH életében fordulópontot jelentett a 2016. év, hisz az év során megfogalmazódott az a 
kormányzati szándék, hogy a HH a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének 
kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézményeként kerüljön megerősítésre. Ennek 
részeként a HH kiemelt nemzeti intézmény kategóriába került, illetve a Kormány a HH 
tevékenységi köre megerősítésének és bővítésének előkészítése érdekében a szakmai 
feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetés konszolidációjának kidolgozását írta elő. Az így 
kidolgozott konszolidációs tervet a Kormány az 1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozatával 
elfogadta. 

A konszolidáció főbb pontjait a HH-ban már folyó tevékenységek megerősítése, a stabil 
működés, a kiszámítható, finanszírozás, az elhívatott munkatársak tudásának és 
teljesítményének megbecsülése, a megyei, regionális rendszerek kiépítése, valamint a HH 
Kárpát-medencei hálózatának létrehozása, a hatékony nemzetközi kulturális cserekapcsolatok 
kiépítése alkotta. Ennek keretében januártól a bérek konszolidációja történt meg, új 
munkatársak felvételére került sor, továbbá létrehozásra került egy nemzetközi osztály, majd a 
2015. évben előkészített Kárpát-medencei hálózat elindítására is sor került. Így Kárpátalján 
Beregszászon, Felvidéken Füleken, Délvidéken Zentán elindultak a helyi fiókhálózatok, 
Erdélyben pedig a nagy terület és magyar népesség miatt Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, 
Marosvásárhelyen és Kolozsváron is elkezdődött a kapcsolatfelvétel a helyi képviselőkkel, és 
megkezdődött az igényfelmérés a helyi sajátosságoknak megfelelő hálózat létrehozása 
érdekében.  

A megyei hálózatosodás a nagy igény hatására több helyen is elindult, így a tervezett Zala, 
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett elkezdődött a kapcsolatfelvétel a 
népművészettel foglalkozó szervezetekkel Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér 
megyében is a helyi igényeket tükröző munkatervek elkészítése érdekében .  
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Az intézmény szakmai tevékenységének bővülésével párhuzamosan folynak a Budai Vigadó 
épületének belső rekonstrukciós munkálatai is. A beruházás jelenleg várható befejezési 
időpontja a 2018. év áprilisa. Az átadást követően a megújult terek méltó helyszínül 
szolgálnak majd az élő néphagyományok ápolásának sokrétű, sokszínű tevékenységeihez.  

Az NMI célja és küldetése a Kárpát-medencei magyar közösségi művelődés tartalmi, 
módszertani és minőségi fejlesztése, a kormányprogramban megfogalmazott társadalom- és 
gazdaságfejlesztési, valamint munkahely-teremtési célok érvényesítése, megvalósítása volt. 
Az NMI alapértékeinek, identitásának megszilárdítása, módszertani fejlesztési programjainak 
kibővítése, a hálózatosodás legkülönbözőbb formáinak elősegítése állt a tevékenysége 
középpontjában. A szakmai módszertani munka és a szolgáltatások a helyi társadalom 
fejlesztését, a közösségek megerősítését szolgálta. Az NMI számos módszertani 
mintaprogramot dolgozott ki és tett közhasznúvá helyi, megyei és országos szinten, 
valamint a határon túli magyar területeken egyaránt. A központi szakmai, módszertani, 
pénzügyi irányítási és vagyongazdálkodó-technikai szervezet mellett 19 megyei irodával és 6 
országos szakmai feladatot ellátó központtal dolgozott. A szakmai egységek legfontosabbnak 
ítélt feladatainak megoldását munkacsoportok segítették a területen dolgozó intézeti és 
partneri szervezetekben foglalkoztatott munkatársak elméleti tudásának és gyakorlati 
tapasztalatainak mozgósításával, hasznosulásával. Alapfeladatként az NMI megyei 
irodahálózatán keresztül országos szinten biztosította a szakmai információszolgáltatás, 
tanácsadás elérhetőségét minden közművelődési szereplő részére. Az intézmény folyamatosan 
részt vett a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban is, amelynek elsődleges célja a 
foglalkoztatottság növelése. 

Az NMI 2016. évi működése a szakmai, szervezeti és gazdálkodási tevékenységére 
vonatkozóan a tervezett és elfogadott munkaterv szerint, magas színvonalon valósult meg. 
Kiemelkedő eredményeket ért el kulturális értékek lakossági, közösségi tudatosításában, 
közvetítésében, a közösségi művelődés módszereinek megismertetésben, a kulturális 
közfoglalkoztatás által a települési szintű hálózati működés rendszerének kialakításában.  

Kiemelt feladatként szerepelt 2016. évben a humánerőforrás stabilizálása, a 
szervezetfejlesztés, a hatékony működés és feladatellátás fenntartása, valamint a tudatos 
felkészülés és munkaszervezés az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatból adódó, az NMI 
költségvetési szervként való megszűnéséhez kapcsolódó feladatokra és a 70 éves múlttal 
rendelkező szakmai szervezet által képviselt érdekek továbbörökítése. 
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A NKAI alapfeladata az NKA pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottság működési 
feltételeinek biztosítása, a szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, 
lebonyolítása, a pályázaton sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok 
felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatása, valamint a miniszteri keret terhére megítélt 
pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés volt a 2016. évben. Az NKAI ellátta továbbá a tárca 
egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályázatok kezelésével (előkészítés, 
lebonyolítás, elszámoltatás) kapcsolatos feladatokat is. Ezzel kapcsolatosan kiemelendő, hogy 
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény lehetővé teszi a fejezeti kezelésű 
előirányzatról történő pályáztatás lebonyolítási költségeinek az NKA-ból való finanszírozását, 
így a lebonyolítási díjra fordított összegek is kiosztásra kerülhetnek a pályázók részére. 

A Fejér Megyei Művelődési Központ (a továbbiakban: Művelődési Központ) közösségi 
tereivel alkalmas arra, hogy helyet adjon a közösségi művelődési formáknak, az öntevékeny 
művészeti, illetve életkor és érdeklődés szerint szerveződő köröknek. Az intézmény – 
Székesfehérváron egyedüliként – a „Minősített Közművelődési Intézmény” cím birtokosa, 
ezáltal uniós forrásokra is pályázhat. Ezen felül pályázatainak és a szakmai kompetenciákkal 
felvértezett kollektívának köszönhetően a megye 108 településének kulturális életében is 
jelentős részt vállal. A megye településein tartott különböző programok (konferenciák, 
szakkörök, kiállítások, népzenei, népművészeti, játszóházi rendezvények) valósultak meg a 
2016. évben a Művelődési Központ döntően saját szervezésében. 

Befogadója a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés alkalmainak, így 
kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlesztésében és képességeik 
kibontakoztatásában, kreatív gondolkodásmódjuk kialakításában. A Mesterségek Házában 
újra indította az intézmény az iskolai foglalkozásokat, amelyek nagyon népszerűek voltak a 
pedagógusok és a kisdiákok körében is. 

A 2016. évben tovább nőtt a Művelődési Központ látogatottsága, elsősorban a teljesen 
átalakított, 3D vetítővel felszerelt, – ezzel piacképessé váló – 60 férőhelyes Barátság mozinak 
köszönhetően.  

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (a továbbiakban: MaNDA) ellátta a 
magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különösen a 
magyar játék-, dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó 
dokumentumok − gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos 
feladatokat, valamint szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájárult a magyar 
filmkultúra fejlődéséhez és segítette a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. Részt vett a 
nemzeti kulturális kataszter kialakításában, továbbá közreműködött a nemzeti digitalizálási 
stratégia kidolgozásában. Az NMI-hez hasonlóan a MaNDA is részt vett a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programban. 

A Kormány az állampolgárokhoz közeli és egyben költséghatékonyan működő, szolgáltató 
állam megteremtése érdekében a 2015. év decemberében fogadta el a központi hivatalok és a 
költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozatot. Az ebben elrendelt 
felülvizsgálatot követően a Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában rendelkezett a központi államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításáról, az átalakítási folyamat keretében megszüntetendő központi 
költségvetési szervekről és minisztériumi háttérintézményekről.  
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A Korm. határozat 1. melléklete, továbbá a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a 
minisztérium irányítása alatt álló NMI, valamint a MaNDA, továbbá a felügyelete alá tartozó 
NKA Igazgatósága 2016. december 31. napjával megszüntetésre került.  

A Korm. határozat 1. melléklet 1. pont e) alpontja értelmében a MaNDA az OSZK-ba történő 
beolvadással szűnt meg azzal, hogy  

− a Filmintézet és Filmarchívum feladatait (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti 
Filmarchívum által őrzött filmekkel kapcsolatos digitalizálási feladatokat, valamint a 
Filmintézeti Szakkönyvtár és Médiatár feladatait) – az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 
projekt keretében létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kivételével – a 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság; 

− a könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos, az OSZK által ellátott, 
valamint a meghatározottakon túli közfeladatait, az európai uniós pályázatok 
fenntartási kötelezettségét, továbbá az országos digitalizációs közfoglalkoztatási 
programmal kapcsolatos feladatait a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. 

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében az NKA 
Igazgatóságának általános jogutódja az EMET lett, azzal, hogy az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő 
közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó 
jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével a Pest Megyei 
Kormányhivatal. 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklete 1. pontjának f) alpontja, illetve a 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében az NMI 2016. december 31-ei hatállyal 
jogutód nélkül megszüntetésre került, feladatai a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány 
tulajdonában álló, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. elnevezésű gazdasági társaság 
keretein belül valósulnak meg a továbbiakban. Az Áht. 11. § (5) bekezdésében foglaltak 
alapján a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és 
kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, azaz az EMMI 
gyakorolja és teljesíti.  
 

Az előirányzatok alakulása 

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 16 545,9 4 214,2 4 214,2 18 103,0 15 535,8 93,9 85,8 
eb  ebből személyi juttatás 8 361,0 2 026,3 2 026,3 8 855,8 8 798,7 105,2 99,4 

Bevétel 13 674,3 1 585,5 1 585,5 10 336,6 10 311,1 75,4 99,8 
Támogatás 2 696,6 2 628,7 2 628,7 5 450,8 5 450,8 202,1 100,0 
Költségvetési maradvány 2 490,5 0,0 0,0 2 315,6 2 315,6 93,0 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)   

6 521 544 544 - 6 410 98,3 - 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C törvény szerinti előirányzat  4 214,2 1 585,5 2 628,7 2 026,3 

                 Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 309,2 0,0 309,2 131,5 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 400/2015. 
(XII. 15.) Korm. rendelet, az 1226/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján 

17,6 0,0 17,6 13,8 

1770/2016. (XII. 15.) Korm. határozat - 
Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének 
létrehozása  

20,0 0,0 20,0 0,0 

1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozat - a Kárpát-
medencei néphagyomány átörökítésének 
megerősítése  

145,4 0,0 145,4 18,3 

Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása 
az NGM 40003/3/2016. sz. intézkedése alapján 

126,2 0,0 126,2 99,4 

Irányító szervi hatáskörben 2 695,9 183,0 2 512,9 -381,8 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 2 502,3 0,0 2 502,3 10,8 

Intézmények közötti átcsoportosítás 6,4 0,0 6,4 -3,9 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -399,3 

Többletbevétel engedélyezése 183,0 183,0 0,0 10,6 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 

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

Intézményi hatáskörben 10 883,7 10 883,7 0,0 7 079,8 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 315,6 2 315,6   0,0 903,6 

Többletbevétel 8 568,1 8 568,1 0,0 6 179,0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -2,8 

       Előirányzat-módosítás összesen 13 888,8 11 066,7 2 822,1 6 829,5 

2016. évi módosított előirányzat 18 103,0 12 652,2 5 450,8 8 855,8 

 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 13.888,8 millió forinttal nőtt a 
2016. évben. A módosított kiadási előirányzat (18.103,0 millió forint) terhére a 2016. évben 
15.535,8 millió forint kiadás teljesült, ami 85,8%-os teljesítési aránynak felel meg. A 
kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 94,4% volt. Az 
előirányzat-módosítások összegéből 10.883,7 millió forint intézményi, 309,2 millió forint 
kormányzati hatáskörben, valamint 2.695,9 millió forint irányító szervi hatáskörben 
végrehajtott növelésből adódik.  

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 17,6 millió forint a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására, 20,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1770/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján a HH kárpátaljai kirendeltsége létrehozására került 
biztosításra.  
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A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére a 
Hagyományok Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő 
jelentőségű nemzeti kulturális intézménye gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozata alapján 145,4 millió 
forint HH részére történő átcsoportosításáról is gondoskodott. 

A létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak finanszírozására 126,2 millió forintot az NMI 
részére biztosított a kormányzat. 
Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 2.695,9 millió forint 
összegéből a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2.502,3 millió forint került 
átcsoportosításra a cím intézményei részére. Ebből a 20/50/09 Budai Vigadó felújításának 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Budai Vigadó felújítására 2.358,5 millió 
forint, a 20/12/07/02 Közművelődési szakmai feladatok fejezeti sor terhére a Kis Jankó Bori 
hímző pályázat lebonyolítására és megvalósítására, valamint a Magyar népzenei exportiroda 
működésére 16,9 millió forint többlettámogatásban részesült a HH. Mindezen felül a 20/04/05 
Nemzeti Tehetség Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére a „Néphagyomány 
hetedíziglen 2016-2017 program” kapcsán 6,0 millió forint, a 20/50/11 Bartók Év fejezeti 
kezelésű sor terhére a "Bartók kivirágzott fái" című programok támogatása kapcsán 0,7 millió 
forint is biztosításra került részére.  

A 20/50/09 Budai Vigadó felújításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 120,0 
millió forint a Budai Vigadó felújítása miatt szükségessé vált költöztetés eredményeként 
létesítendő bérleti jogviszony kiadásaira, valamint hálózatkialakítás szolgáltatási díjának 
fedezetére került átcsoportosításra az NMI javára. A MaNDA részére átcsoportosított 0,2 
millió forint biztosította az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetéséhez 
szükséges többletforrást, amely keret a tárca 20/12/07/01 Közgyűjteményi szakmai feladatok - 
közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja fejezeti sor előirányzata terhére került 
átadásra.  

A fejezeten belüli címek közötti átcsoportosításra összességében 6,4 millió forint összegben 
került sor, amelyből 11,5 millió forintot a Művelődési Központ költségvetésének stabilizálása 
érdekében az SZGYF biztosított az intézmény részére. Az NMI költségvetése terhére 5,1 
millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatása javára. 

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának engedélyezésére és 
előirányzatosítására 183,0 millió forint összegben került sor a 2016. évben, amelyet az 
intézmények a működésükhöz szükséges kiadások fedezeteként használtak fel.  

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításból 4,2 millió forint a Magyar Művészeti 
Akadémia költségvetése terhére került biztosításra az NMI részére, a „közösségi mozi és 
médiaműhely - országos program a cselekvő közösségekért” című projekt fedezetéül. 

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok, és a kulturális 
közfoglalkoztatás megvalósítása kapcsán év közben befolyt többletbevételek 
előirányzatosításával, valamint a NKA-ból finanszírozott projektek végrehajtásával 
összefüggésben 8.568,1 millió forint összegben került sor. A 2015. évi maradvány 
igénybevétel kapcsán 2.315,6 millió forint összegű előirányzat-módosításra került sor, így 
összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 10.883,7 millió forintot tett ki a 
2016. évben. 
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A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 

A személyi juttatások 2016. évi 2.026,3 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 
8.855,8 millió forintra módosult. Ebből 131,5 millió forint a kormányzati hatáskörben 
végrehajtott átcsoportosítás összege, amelyből 

− a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának finanszírozása kapcsán történt 
előirányzat emelés 13,8 millió forint; 

− a HH Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésére kapott támogatása 18,3 millió 
forint; 

− az NMI egyszeri létszámcsökkentési kiadásaihoz nyújtott fedezet 99,4 millió forint. 

Irányító szervi hatáskörben 381,8 millió forinttal került módosításra az intézmények 
előirányzata, 7.079,8 millió forint pedig intézményi hatáskörű, elsősorban 
többletbevételekhez kapcsolódó növekedés volt.  

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése érdekében a személyi juttatások 
előirányzat terhére 399,3 millió forint összegű irányító szervi hatáskörű átcsoportosításra 
került sor a cím intézményeinél. 

A 2016. év folyamán befolyt többletbevételek irányító szervi hatáskörű előirányzatosítására 
10,6 millió forint összegben került sor, amely a HH-nál realizálódott működési bevételekhez 
kapcsolódott. Egyéb feladatok intézmények közötti átadás-átvételével összefüggésben 
összesen 3,9 millió forint támogatás került átcsoportosításra az EMMI Igazgatás költségvetése 
javára. 

Az intézményi hatáskörű módosításból 903,6 millió forint a 2015. évi maradvány 
felhasználása, 6.179,0 millió forint pedig az intézményekhez befolyt többletbevételek 
előirányzatosítása kapcsán adódott. A dologi kiadások kiemelt előirányzat javára történő 
előirányzat-átcsoportosítások okán a személyi juttatások előirányzata 2,8 millió forinttal 
került módosításra. A módosított előirányzat terhére 8.798,7 millió forint kiadás teljesült, 
amely 99,4%-os teljesítésnek felel meg.  

Az egyéb kulturális intézmények 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 
544 fő volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám ezzel szemben 
6.410 főre változott a tervadatokhoz képest. A különbség a nagyszámú közfoglalkoztatotti 
létszámból adódik.  

 
A dologi és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása 
 

A dologi kiadások 1.292,6 millió forintos eredeti előirányzata az év során 2.789,7 millió 
forintra módosult, azaz 1.497,1 millió forinttal megemelésre került. E növekedés 6,9%-a 
kormány hatáskörben, 26,8%-a irányító szervi, 66,3%-a intézményi hatáskörben történt. Az 
előirányzat növekedését előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának 
engedélyezése, az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átrendezései, az uniós projektek 
végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és 
céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2016. évi 
maradvány felhasználása okozta.  

A 2.436,1 millió forint összegű teljesítésből készletbeszerzésre 315,5 millió forintot (13,0%-
ot), kommunikációs szolgáltatásra 214,6 millió forintot (8,8%-ot), szolgáltatási kiadásokra 
1.232,4 millió forintot (50,6%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 129,2 millió forint (5,3%-ot), míg a különféle befizetések és egyéb 

3346



dologi kiadások 544,4 millió forint összegben teljesültek, amely 22,3%-os részaránynak felel 
meg az összes dologi kiadásból.  

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 134,3 millió forint összegben került 
meghatározásra, amely a fejezeti hatáskörben 850,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 
pedig 964,0 millió forinttal növekedett. Az előirányzat terhére 1.948,8 millió forint teljesült, 
azaz a 2016. évi kifizetés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, döntően az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. december 31-jével megszüntetésre került 
három intézmény záró bankszámlaegyenlegének jogutód intézményekhez, jogutód nélküli 
megszűnés esetén irányító szervhez való átadásának köszönhetően.  

Meghatározott hagyományőrző feladatok ellátása, valamint a határon túli magyarság által 
szervezett hagyományőrző programok NKA-ból történő támogatása érdekében a HH 
lebonyolítói szerepet töltött be a 2016. évben. Az NKA terhére biztosított források átutalásra 
kerültek a pályázók részére, akik annak felhasználásáról az elszámolást és beszámolót a HH-n 
keresztül küldik meg a támogatást nyújtó szervezet felé. Az ilyen típusú pályázatok kapcsán a 
2016. évben összesen 18,5 millió forint került továbbutalásra.  

 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 185,0 millió forint volt, amely év 
közben kormány hatáskörben 37,6 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 1.923,1 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben pedig 864,5 millió forinttal került növelésre. A 3.010,2 
millió forint összegű módosított előirányzat terhére 868,3 millió forint kiadás teljesült, amely 
28,8%-os teljesítési aránynak felel meg. 

Az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 1.923,1 millió forint összegű előirányzat 
növekedés döntően az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Budai Vigadó 
épületének rekonstrukciójára biztosított támogatáshoz, illetve az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján megszüntetésre került NKA Igazgatósága pénzeszközeinek jogutódhoz 
történő átadása miatt a beruházási kiadások terhére végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti 
átrendezéshez kapcsolódott. A Budai Vigadó felújítására támogatói okirat szerint összesen 
2.358,5 millió forint került biztosításra a HH részére, amelyből 2.118,7 millió forint a 
beruházási kiadások fedezetére került átadásra. A támogatás összegéből 2016. december 31-ig 
83,7 millió forint került felhasználásra.  

A HH beruházási kiadásokra összesen 395,4 millió forintot költött a 2016. évben. Ebből 
legjelentősebb tételként az ingatlanok beszerzésére, létesítésére fordított 295,1 millió forint 
jelenik meg a Budai Vigadó felújításának megvalósítása kapcsán felmerült műszaki mérnöki 
szolgáltatásokkal, tervezési kiadásokkal, lakásmegváltással kapcsolatosan. Az intézmény ezen 
túlmenően 14,9 millió forintot költött tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, 
amelyek keretében számítógépek, laptopok, szünetmentes tápegységek, külső merevlemezek, 
nyomtatók, monitorok vásárlása valósult meg. Ezen beszerzéseket egyrészt az elavult, 
selejtezett eszközök pótlása, másrészt az intézmény alkalmazotti létszámának bővítése tette 
szükségessé.  

Az NMI-nél pályázati támogatások keretében a közfoglalkoztatási program részeként főként 
kis értékű gépek, berendezések kerültek beszerzésre a 2016. évben.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évben 8,4 millió forint összegű 
támogatást nyújtott a Művelődési Központnak az általa működtetett mozi további fejlesztésére 
(mozi hang processzor, vetítővászon, hangrendszer). Ezen felül az intézmény több, a 
működéséhez szükséges kis értékű eszközt is vásárolt összesen 0,7 millió forint értékben. 
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Az NKA Igazgatósága és a MaNDA a 2016. évben döntően immateriális javak és 
informatikai eszközök beszerzésre költött. 

 
A bevételek alakulása 
 

A 2016. évben a cím eredeti bevételi előirányzata 1.585,5 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 10.336,6 millió forintra 
módosult. Ténylegesen 10.311,1 millió forint bevétel realizálódott a cím intézményeinél.  

A befolyt bevételekből 760,9 millió forint intézményi működési bevétel, 33,3 millió forint 
közhatalmi bevétel, 0,1 millió forint felhalmozási bevétel, 9.491,3 millió forint 
támogatásértékű bevétel, 25,5 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó 
pénzeszközátvételből származott.  

A működési bevételek 795,3 millió forint összegű módosított előirányzata terhére 
ténylegesen 760,9 millió forint bevétel folyt be, amely 95,7%-os aránynak felel meg. E 
bevételek készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékéből, valamint áfa elszámolásokból 
képződtek.  

Készletértékesítések között a HH-nál a külső rendezvényeken (Nemzeti Vágta, Mesterségek 
Ünnepe, Táncház találkozó, Művészetek Völgye Kapolcs, Ünnepi Könyvhét) történő 
kiadványok értékesítéséből származó bevétel – a rendezvényeken tapasztalható nagy 
érdeklődés miatt – meghaladta az év elején tervezett bevétel összegét.  

A szolgáltatások ellenértékének többletbevétele jellemzően az év elején nem ismert, 
eredetileg nem tervezett programokhoz, rendezvényekhez, fellépésekhez kapcsolódóan 
jelentkeztek a HH-nál. A 2016. évben megrendezésre került „Hajnali népzene korán 
kelőknek”című népzenei műsorral, a Magyar Állami Népi Együttes részvételével megtartott 
Újévköszöntő koncerttel, a „Balatonfüredi Prímásversennyel”, a „Felszállott a Páva” népzenei 
vetélkedő lebonyolításával, a Magyar Állami Népi Együttes „Násztánc” bemutatójával, 
valamint a „Folk-udvar” Kapolcs (Művészetek Völgye) rendezvénnyel kapcsolatosan 
összesen 114,6 millió forint bevétele keletkezett a HH-nak, amelynek felhasználására az 
irányító szerv engedélyét megkapta. 

A MaNDA a 2016. évben összesen 31,7 millió forint összegű többletbevételt ért el a számára 
meghatározott 175,0 millió forint összegű eredeti előirányzathoz képest, amely elsődlegesen a 
vetítési jog értékesítéséből jelentkezett, és amely többlet nagymértékben köszönhető az új 
magyar filmek nemzetközi sikereinek és az elnyert díjaiknak. 

Az intézmények közhatalmi bevételeinek eredeti előirányzata 34,7 millió forintban került 
meghatározásra, amely év közben az irányító szerv engedélye alapján történt előirányzat-
módosítás eredményeként 35,3 millió forintra módosult. Ténylegesen 33,3 millió forint 
összegű bevétel realizálódott, amely az NKA Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda hatósági, 
nevezési díjainak bevételeiből, valamint a HH által végzett népi iparművészeti alkotások 
minősítésének (zsűri tevékenység) díjaiból származott. 

Működési és felhalmozási célú támogatások bevételeként a 2016. évben 9.491,3 millió 
forint érkezett az intézményekhez, amelyek döntő többsége a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program kapcsán, illetve hazai pályázatok keretében realizálódott az intézményeknél.  

Az államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvétel 2016. évi összege 25,5 millió 
forint volt, amelyből a HH-hoz 25,2 millió forint folyt be, egyrészt a Terméktároló Zrt. által 
az intézmény részére nyújtott TAO támogatásként, másrészt a magánszemélyek személyi 
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jövedelemadó felajánlásokból származó bevételként, továbbá pályázati célra átvett 
pénzeszközként (PADOC, ERASMUS+). 
 

Költségvetési maradvány 
 

Az intézmények 2015. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 2.315,6 millió forint, 
amelyből 2.181,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, és amely teljes egészében 
felhasználásra került a 2016. évben. 

A szabad maradvány összege 134,4 millió forint volt, amelyből a 2015. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 31,9 millió forintot az NMI 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának más célra való visszahagyása érdekében 
fizetett vissza a központi költségvetés javára az NMI. 

Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 18.077,5 millió 
forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 15.535,8 millió forint, így a címhez tartozó 
intézmények 2016. évi költségvetési maradványának összege 2.541,7 millió forint. Az 
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 2.541,3 millió forint.  

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 2.274,1 millió forint a HH részére a 
Budai Vigadó épület rekonstrukciójára biztosított támogatás fel nem használt összegéből 
adódott. 

A szabad maradvány összege 0,4 millió forint, amely a MaNDA-nál keletkezett. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 

Az intézmények befektetett eszközeinek állománya az év eleji bruttó 9.005,4 millió forintról 
4.565,1 millió forintra változott a 2016. év során, amelyből a befektetett eszközök növekedése 
1.388,9 millió forint, csökkenése 5.829,2 millió forint értékben valósult meg. Az intézmények 
eszközeinek bruttó értéke összességében 49,3%-kal, 4.440,4 millió forinttal csökkent a 2015. 
évhez képest, amely alapvetően a MaNDA megszűnésével összefüggő vagyonelemek 
kivezetésével magyarázható. 

Az immateriális javak bruttó értéke összesen 1.908,8 millió forinttal csökkent a nyitó értékhez 
(2.687,0 millió forint) képest, így állománya az év végére 778,2 millió forint lett. Ebből az 
immateriális javak bruttó értékének növekedése 634,4 millió forint, csökkenése 2.543,2 millió 
forint értékben történt meg a 2016. év során.  

A MaNDA és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 761 darab eredeti technikai és 
közlekedéstörténeti témájú dokumentum- és oktatófilm vagyonkezelői jogának átvételéről 
megállapodást kötött, amely 570,0 millió forint értékben növelte a cím intézményei 
immateriális javainak állományát.  

Immateriális javak beszerzésére 58,3 millió forint összegben került sor a 2016. évben, 
amelyből 56,2 millió forint értékben szoftverfejlesztésekre került sor az NKA Igazgatóságnál. 

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának 25,8 millió forint összegű 
növekedése túlnyomó részt a MaNDA két nagy projektje ingatlanjain („Digitális Erőmű” és a 
„Nemzeti Filmtörténeti Élménypark”) elvégzett átalakításoknak köszönhető. Az épületeken a 
biztonsági rendszer kiépítésére, a hűtő-fűtő rendszer vezérlés módosítására, valamint kiállítás 
bővítéshez fal áthelyezésre került sor összesen 16,4 millió forint értékben.  
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A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 322,9 millió forinttal nőtt az év eleji 
állományhoz képest, amely a címhez tartozó intézmények tárgyi eszköz (hangszerek, 
kulturális javak, műtárgyak, könyvek, színpadi audiovizuális berendezések, mobil táncpadló, 
különféle berendezési tárgyak, irodai gépek, felszerelések, defibrillátor) beszerzéseiből 
adódott.  

A beruházások és felújítások értékének 405,7 millió forint összegű növekedése döntően a HH 
által bonyolított Budai Vigadó rekonstrukciója, valamint egyes szervezeti egységeinek 
átmeneti elhelyezésére a Budapest I. kerület Naphegy tér 8. és Budapest I. kerület Fém utca 8. 
szám alatti ingatlanok bérlése kapcsán jelentkezett. A bérelt ingatlanokon beruházások 
végrehajtására volt szükség annak érdekében, hogy azok az intézmény sajátos igényeinek 
megfelelő állapotba kerüljenek.  

Az intézmények eszközállományának összes csökkenése 5.829,2 millió forinttal teljesült, 
amelyből az intézményeknél a 2016. évben 254,2 millió forint értékben kerültek selejtezésre 
elavult mobiltelefonok, számítástechnikai és ügyviteli eszközök, operációs rendszerek és régi 
szoftverek, használhatatlanná vált bútorok, szerszámok, amelyek felújítása, javítása már 
gazdaságtalan lett volna az intézményeknek. Eszközök (leszerelt színházi székek és 
lángmentes színházi függönyök) értékesítésére 3,2 millió forint értékben került sor, valamint 
106,1 millió forint egyéb csökkenések jogcímen került elszámolásra. 

Költségvetési szerv vagyonkezelői jogának visszaadása 5.465,7 millió forint értékben valósult 
meg a 2016. évben, amely az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. december 
31-jével megszüntetésre került MaNDA nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemeinek MNV 
Zrt. részére történő átadásához kapcsolódott. 

A befektetett eszközök bruttó értékének 20,3%-a nullára leírt. A 2016. évben 2.397,0 millió 
forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 0,5 millió forint terven felüli 
értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 2016. december 
31-én 2.168,1 millió forint lett. 

 
A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
1. Hagyományok Háza 
 

A TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés 
és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című pályázat célja a projekt során elért 
eredményekkel népszerűsíteni, tartalmilag fejleszteni a népi kézművességet, továbbá azokat 
pozicionálni a társadalom értékítéletében. Célja továbbá hiánypótló tanulmányok, tananyagok 
készítése, amelyek a jövő generációjának a hagyományokhoz való kapcsolódását és a 
kézműves mesterek továbbfejlődését segítik. A főpályázó a Hermann Ottó Intézet volt, a HH 
konzorciumi tagként vett részt a programban. A pályázat teljes összege 67,0 millió forint volt, 
amelynek teljes összege a 2015. évben felhasználásra került. A projekt 2015. december 31-én 
lezárult.  

A projekt 2016. évre áthúzódó utófinanszírozásának összege 6,3 millió forint volt. 
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2. Nemzeti Művelődési Intézet 
 
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt 
projekt 
A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumi vezetésével, az NMI és az OSZK, mint 
konzorciumi tagok közreműködésével valósul meg, célja a közösségek és ezeken keresztül az 
egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a közösségi, 
együttélési konfliktusok oldása, elsősorban települési-térségi szintű közösségfejlesztési 
folyamatok szakmai-módszertani támogatása útján. A projekt 2016. szeptember 16-tól 36 
hónapon át, 2019. szeptember 15-ig tart. A projekt keretösszege 3.000,0 millió forint, 
amelyből az NMI feladatainak megvalósítására 630,1 millió forint állt rendelkezésre. 
 
3. Magyar Nemzeti Digitális Archívum  
 
Intézménynél három projekt futott a 2013-2015. évek között az Európai Unió támogatásával: 

− TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális 
Térinformációs Rendszer létrehozása; 

− TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer 
Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ; 

− ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. 
A projektek zárása, záró ellenőrzése megtörtént és a fel nem használt támogatási összegek 
visszautalására is sor került a 2016. évben. A projektek által létrehozott létesítmények 
megkezdték működésüket és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérleg zárását 
megelőzően – a MaNDA vagyonkezelési szerződésének megszűnésével – azok az MNV Zrt. 
részére átadásra kerültek. 
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11 Közgyűjtemények cím 

 

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának 
címe 

A cím az alábbi 15 intézmény előirányzatait tartalmazza: 

Iparművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321183 
Honlap: www.imm.hu  

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 308065 

Honlap: www.mmkm.hu  

Ludwig Múzeum - Kortárs M űvészeti 
Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 329134 
Honlap: www.ludwigmuseum.hu  

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 307442 
Honlap: www.mkvm.hu   

Magyar Nemzeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321226 
Honlap: http://hnm.hu  

Magyar Nemzeti Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309172 
Honlap: www.mnl.gov.hu 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 598558 
Honlap: www.semmelweis.museum.hu 

Magyar Természettudományi Múzeum  
Törzskönyvi azonosító száma: 321194 
Honlap: www.nhmus.hu  

Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321172 
Honlap: www.neprajz.hu  

Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309150 
Honlap: www.oik.hu 

Országos Széchényi Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309127 
Honlap: www.oszk.hu  

Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309381 
Honlap: http://szinhaziintezet.hu  

Petőfi Irodalmi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321161 
Honlap: www.pim.hu  

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321150 
Honlap: www.skanzen.hu  

Szépművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321204 
Honlap: www.szepmuveszeti.hu 
 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és fejlesztése a 
kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a 
kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.  

A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata a muzeális intézmények, könyvtárak, 
levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező 
maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, fizikai állapotának helyreállítása, 
szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáférésének és az oktatás számára történő 
prezentálásának biztosítása, a közgyűjtemények értékmentő programjainak megkezdése, a 
múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási (raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, 
megelőző műtárgyvédelem, amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány állapotának 
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romlását, esetenként megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-
szolgáltatás működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő 
hozzáférhetővé tételének fejlesztése, valamint a széleskörű látogatói és kutató hozzáférés 
érdekében a kulturális javak közzétételi digitalizálása.  

A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes 
feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján az előzetes 
régészeti dokumentáció készítését, ennek részeként próbafeltárások végzését, a 
nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítést és koordinációt, a régészeti feltárások 
végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek, protokollok készítését, 
valamint műemléki kutatást és tervezést – a kulturális örökségvédelem integrációja, illetve a 
kulturális örökségvédelemmel összefüggő feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – 2015. 
január 1-jétől az ME irányítása alá tartozó Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ látja el. A fentiekhez kapcsolódóan 2016. március 29-ei 
hatállyal a Daróczi úti raktáringatlan vagyonkezelői joga is átkerült a Forster Központ részére, 
így annak Múzeum által történő felújíttatása már nem valósulhatott meg. 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 2013. december 
24-én lépett hatályba, amellyel az Országgyűlés elkötelezte magát a városligeti ingatlan 
fejlesztése és megújítása tekintetében. A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő 
egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat értelmében a Kormány kiemelt 
fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt megvalósítását, amely várhatóan még több 
évet ölel fel. A Liget Budapest projekthez kapcsolódó beruházási munkákkal összefüggésben 
a 2016. évben továbbra is a közgyűjtemények kiemelt feladatai között szerepelt az 
intézmények költözésre való felkészülése. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum ideiglenes jelleggel – a Liget Budapest projekthez kapcsolódó 
beruházások időtartamára – bezárták kapuikat a látogatók előtt, kiállításaik egy része 
átköltöztetésre került más intézmények épületeibe, illetve egyes műtárgyak átmeneti, bérelt 
raktárakban kerültek elhelyezésre. A Liget Budapest projekt keretében 2016. évben 
elsősorban a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka és kapcsolódó terei rekonstrukciója, a 
Magyar Nemzeti Galéria költözés előkészítése, az Országos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központtal kapcsolatos előkészítő munkálatok megvalósítása, valamint a 
kapcsolódó járulékos beruházások feladatai történtek meg, továbbá megkezdődött a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum városligeti főépülete és a Repüléstörténeti és Űrhajózási 
Állandó Kiállításnak helyet adó Petőfi Csarnok bontása. A tervek szerint a főépület helyén 
épül fel a Közlekedési Múzeum rekonstruált régi (1896-os) épülete, a Petőfi Csarnok helyén 
pedig az Új Nemzeti Galéria. A projekt keretében a Néprajzi Múzeum költözésével 
összefüggésben megvalósult a törökbálinti raktárváros területén található műtárgyraktár 
vizesblokkjának átalakítása, műtárgytisztító helyiség kialakítása, az emeleti szint részleges 
felújítása. Kiépült az internetkapcsolat és a Wi-Fi hálózat is a törökbálinti raktárban, valamint 
összeköttetés létesült a műtárgyadatbázissal. A raktár 2016. szeptember 3-án átadásra került a 
Múzeum részére.  

Az Áht. 10. § (4a) bekezdésének rendelkezése alapján 2015. április 1-től a gazdasági 
szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 
főt nem éri el, az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, 
gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. Előzőek alapján 2016. 
évben az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, illetve az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár  gazdasági feladatait a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum gazdasági feladatait pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum végezte. 
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A 2015. évben kiemelt feladatként került meghatározásra az Iparművészeti Múzeum 
komplex nagyrekonstrukciójának előkészítése. Az egyeztetések az elkészült tanulmányterv, a 
megvalósíthatósági tanulmány, illetve az elfogadott engedélyezési terv alapján zajlottak. 
Megfogalmazásra került az intézmény jövőképe, valamint elkészült a rekonstrukciós program 
ütemezése, aktualizált költségterve és ennek részeként a kiköltözés megtervezése. A 2015. év 
végén az 1939/2015. (XII. 15.) határozatával a Kormány döntött a rekonstrukció 
támogatásáról, illetve az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai 
fejlesztéséről (2016–2019) szóló 1351/2016. (VII. 6.) határozatával rendelkezett annak 
ütemezéséről és a költségkeretekről. 

Az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről szóló 
1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak szerint a 
Kormány 2015. november 18-i ülésén tárgyalta az OSZK hosszú távú stratégiájáról, az ebből 
adódó feladatokról, valamint az új épületben történő elhelyezéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló előterjesztést és meghatározta az intézmény fejlesztésének 
sarokpontjait, illetve az 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban rendelkezett az OSZK 
informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése céljából kidolgozott informatikai 
fejlesztési terv ütemezéséről és a költségkeretekről. 

 
Előirányzatok alakulása 
 

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 21 040,6 21 616,1 21 616,1 38 189,9 24 101,0 114,5 63,1 
 ebből személyi juttatás 8 481,7 7 997,5 7 997,5 11 390,2 9 172,4 108,1 80,5 
Bevétel  7 172,4 3 220,8 3 220,8 10 705,5 10 340,6 144,2 96,6 

Támogatás  16 202,2 18 395,3 18 395,3 21 674,0 21 674,0 133,8 100,0 

Költségvetési maradvány  3 476,4 0,0 0,0 5 810,4 5 810,4 167,1 100,0 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő)   

2 852 2 798 2798 
_ 

3 724 130,6 
_ 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 21 616,1 3 220,8 18 395,3 7 997,5 
Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörben 1 695,8 0,0 1 695,8 215,8 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 400/2015. 
(XII. 15.) Korm. rendelet, az 1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

157,6 0,0 157,6 124,0 

8/2005. (II. 8.) PM rendelet – Prémiumévek Program 12,5 0,0 12,5 9,9 

1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat – Karmelita 
kolostor műtárgybeszerzés támogatása RKI-ból (SZM) 

1 006,0 0,0 1 006,0 0,0 

1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat – Transzparencia 
Program támogatása RKI-ból (IMM) 

100,0 0,0 100,0 63,0 

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat – GULÁG 
emlékév támogatása OVA-ból (MNL) 

37,7 0,0 37,7 6,1 

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat – Seuso-
kincsek kiállítására és kutatására RKI-ból (MNM)  

80,0 0,0 80,0 4,3 

1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat – OSZK 
működtetésének és szakmai feladatellátásának 
támogatása RKI-ból 

202,0 0,0 202,0 0,0 

1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat – OSZK 
informatikai rendszerének támogatása OVA-ból  

100,0 0,0 100,0 8,5 

Irányító szervi hatáskörben 2 563,5 980,6 1 582,9 168,5 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 48,2 0,0 48,2 21,2 

    - Magyar Művészeti Akadémiától átvett 0,7 0,0 0,7 0,0 
    - Miniszterelnökségtől átvett 47,5 0,0 47,5 21,2 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás  -54,1 0,0 -54,1 -31,9 
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 1 593,4 0,0 1 593,4 5,2 
Többletbevétel engedélyezése, bevételi ei. csökkentése 980,6 980,6 0,0 177,8 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -0,2 
Miniszteri döntés (intézmények között) -4,6 0,0 -4,6 -3,6 
Intézményi hatáskörben 12 314,5 12 314,5 0,0 3 008,4 
2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5 810,4 5 810,4 0,0 318,8 
Többletbevétel 6 504,1 6 504,1 0,0 2 901,2 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -211,6 

Előirányzat-módosítás összesen 16 573,8 13 295,1 3 278,7 3 392,7 
2016. évi módosított előirányzat 38 189,9 16 515,9 21 674,0 11 390,2 

 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 16.573,8 millió forinttal nőtt 2016. 
évben. Az előirányzat növekedéséből 8.764,1 millió forintot a működési kiadások 
előirányzatának, 7.809,7 millió forintot a felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése 
tett ki. A módosított kiadási előirányzat (38.189,9 millió forint) terhére 2016. évben 24.101,0 
millió forint teljesült, ami 63,1%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének 
szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesülése 18.615,2 millió forint, aránya 77,2% 
a kiadási teljesítéshez képest. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 5.485,8 millió 
forint, ami 22,8%-os részarányt mutat a teljesített kiadási előirányzathoz képest.  
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Az előirányzat-módosítások összegéből 12.314,5 millió forint intézményi hatáskörben, 
2.563,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 1.695,8 millió forint kormányzati 
hatáskörben történt.  

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 157,6 millió forint a foglalkoztatottak 
2016. évi bérkompenzációjára, 12,5 millió forint pedig a prémiumévek program kapcsán 
került biztosításra az intézmények részére.  

A Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése 
érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról szóló 1067/2016. (II. 25.) Korm. 
határozat alapján 1.006,0 millió forint többletforrás került biztosításra a Szépművészeti 
Múzeum részére műtárgybeszerzésre a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék terhére, elszámolási, illetve a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel. A műtárgybeszerzést az egyeztetések jelenlegi állása alapján az ME fogja 
megvalósítani, az elszámolási határidő módosítása folyamatban van. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1182/2016. (IV. 11.) 
Korm. határozat alapján az Iparművészeti Múzeum 100,0 millió forint támogatásban 
részesült a Transzparencia Program támogatása céljából. A Program célja a műtárgyak 
digitalizálásának elősegítése, így a műtárgyak – a nemzetközi rendszerekbe integrált módon – 
egyre nagyobb számban az interneten is tanulmányozhatóvá válnak. A Program részét képezi 
a Múzeum nyilvántartó rendszerének korszerűsítése, valamint a nyilvántartó rendszerbe 
történő adatbevitel és a műtárgyak fotózásának felgyorsítása. Az Iparművészeti Múzeum 
internetes gyűjteményi adatbázisában jelenleg mintegy 6000 műtárgy adatai és fotói érhetőek 
el (épületfotók, illetve digitalizált adattári állományok mellett), amely a törzsgyűjtemények 10 
százalékát jelenti. 

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján 37,7 millió forint került 
átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Levéltár részére a GULÁG emlékév támogatása 
céljából. A Levéltár digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes 
iratanyagát, a Külügyminisztérium egykori Hadifogoly Osztályának dokumentumait és a 
Gulág Emlékbizottság támogatásával multimédiás online oktatóanyagot is készített a 
témában. A „Magyarok a Gulag és a Gupvi táborokban” című interaktív, multimédiás és 
folyamatosan bővülő oktatóanyag a Levéltár internetes oldalán hozzáférhető. A projekt 
részeként megújult a Levéltár 16 éves múltra visszatekintő ArchívNet című  akadémiai 
besorolású, forrásközlő tudományos online szaklapja is.  

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. 
határozat alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 80,0 millió forint többlettámogatásban 
részesült a Seuso-kincsek kutatására és állandó kiállításának megvalósítására. 2016-ban 
folytatódott a Seuso-kutatási program a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szépművészeti 
Múzeum, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete között megkötött háromoldalú együttműködési 
megállapodás keretében, amelynek elsődleges célja a Seuso-kincs 2014-ben Magyarország 
által megszerzett és a Múzeumban elhelyezett darabjainak teljes körű tudományos kutatása és 
feldolgozása. A páratlan kincseket a korábbi birtokosok a restaurálások során letisztították, 
ám csekély mennyiségben maradtak rajtuk olyan lerakódások, amelyek információt 
hordozhatnak a tárgyak elrejtési helyéről. A kincsleletek vizsgálata, valamint állandó 
kiállításon történő bemutatásának előkészítése folyamatban van.  
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Az OSZK és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai 
feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1685/2016. 
(XI. 29.) Korm. határozat alapján 202,0 millió forint, illetve az Országvédelmi Alapból és a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1771/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján további 100,0 millió forint többlettámogatásban részesült az 
OSZK a címbeli feladatok ellátása, valamint az informatikai rendszerének stabilizálása 
céljából. Az informatikai fejlesztés folyamatban van, várhatóan több évet ölel fel. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításból 48,2 millió forintot tett ki az az összeg, 
amelyet más fejezettől, azaz a Magyar Művészeti Akadémiától és a Miniszterelnökségtől 
vettek át az intézmények. Az OSZK 47,5 millió forint támogatásban részesült a Mikes 
Kelemen Program harmadik szakaszának finanszírozása céljából az ME előirányzatai terhére. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum 0,7 millió forint támogatást kapott az Akadémiától a „Három az 
évforduló! Konferencia és emlékkötet Nemes Nagy Ágnes halálának, az Újhold és Újhold – 
Évkönyvek megjelenésének évfordulójára, Újholdas szerzők 1956-ban” című projekt 
finanszírozására.  

A fejezeti kezelésű előirányzatok javára a Magyar Nemzeti Múzeumtól 34,1 millió forint 
került átcsoportosításra Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori 
Romkert 2016. évi fenntartásának finanszírozására, a tagintézmény Vésztő Város 
Önkormányzata részére történő átadása kapcsán, illetve 20,0 millió forint került átadásra a 
Magyar Nemzeti Levéltár költségvetése terhére a Cseh Tamás Archívum 2016. évi 
működtetésének finanszírozására, az Archívum Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére történő átadása kapcsán. 

Az OSZK 79,2 millió forint támogatásban részesült a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakkal 
kapcsolatos kiadások támogatására a 20/13/09 - Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére. A 20/12/07/01 - Közgyűjteményi szakmai feladatok – 
közgyűjteményi nemzeti értékmentő program fejezeti kezelésű előirányzat terhére az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetéséhez az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár 0,5 millió forint, illetve az OSZK 3,5 millió forint többletforrást kapott, valamint a 
Magyar Természettudományi Múzeum 4,5 millió forint támogatásban részesült Haynald 
Lajos bíboros érsek emlékkiállításának megrendezése céljából. Az OSZK további 2,9 millió 
forint támogatásban részesült a határon túli könyvtári szakemberek továbbképzése támogatása 
érdekében 20/05/18/02 - Határon túli kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 65,0 millió forint többletforrást kapott a – 
Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló – Bábos Pajta bontása és Skanzen 
területére történő áthelyezése finanszírozására, valamint további 6,0 millió forintot a Nemzeti 
Tehetség Program részeként A jövő építőmesterei II. című pályázat megvalósítására. A 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 20,0 millió forint összegű 
többlettámogatásban részesült a Bartók-év kapcsán megrendezett nemzetközi csoportos 
képzőművészeti kiállítás költségeinek finanszírozása céljából, illetve a Petőfi Irodalmi 
Múzeum 1,2 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Tehetség Program keretében az 
Orpheus felfedezői című pályázat megvalósítására. A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum szintén a Nemzeti Tehetség Program keretében 1,6 millió forint 
támogatásban részesült a "Te beszélsz?!" (Történelem és kommunikáció a múzeumban) című 
pályázat finanszírozására, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum 70,0 millió forint támogatást 
kapott a Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatására. A Szépművészeti Múzeum 
részére 1.339,0 millió forint összegű többletforrás került biztosításra a Liget Budapest projekt 
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keretein belül megvalósuló Román Csarnok rekonstrukció finanszírozására a 20/50/07 - Liget 
Budapest projekt előkészítése és megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat terhére. 

Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésére és 
előirányzatosítására, illetve bevételi előirányzatok teljesítéshez történő igazítására 980,6 
millió forint összegben került sor a 2016. év során. 

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok megvalósításával, 
egyéb pályázatokkal, céltámogatásokkal, illetve az év közben befolyt egyéb többletbevételek 
előirányzatosításával összefüggésben 6.504,1 millió forint összegben került sor. A 2015. évi 
maradvány igénybevétele 5.810,4 millió forinttal járult hozzá a saját hatáskörű előirányzat-
módosításhoz, így összességében az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás 12.314,5 
millió forint tett ki. 

Miniszteri döntés alapján 4,6 millió forint került átcsoportosításra a Magyar Nemzeti Múzeum 
és a Magyar Természettudományi Múzeum költségvetése terhére, valamint az EMMI 
Igazgatása javára a kulturális ágazat egyes feladatainak koncentrált ellátása érdekében. 

 
Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági 
intézkedések 
 
Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az intézmények megtakarító és bevételnövelő 
intézkedéseket tettek. Általánosságban elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási 
intézkedések folytatásaként az üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből 
tudják fedezni az intézmények. 

A közgyűjtemények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, 
költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a gazdasági 
egyensúlyuk megtartásában. A takarékosság és gazdaságosság elvét figyelembe véve az 
intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.  

A Liget Budapest projekt kapcsán ideiglenes jelleggel bezárt kiállítások miatt az érintett 
intézmények személyi állományának átszervezése folytatódott az előző évhez hasonlóan. A 
teremőrök, portások egy része az üzemelő budapesti filiálékba került áthelyezésre, 
átmenetileg megoldva ezzel a létszámhiánnyal küszködő egységek humánerőforrás igényét. 
Az átszervezés eredményeként szélesebb időintervallumban tudták kiszolgálni a látogatókat, 
így több – átszervezéssel érintett – budapesti egységben nőtt a látogatottság. A nyilvánosság 
beszűkülését a múzeumok gyűjteményén és szaktudásán alapuló utazó 
tárlatok/vándorkiállítások is csökkenthetik.  

 
A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2016. évi 7.997,5 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 
11.390,2 millió forintra módosult. Ebből 215,8 millió forint kormányzati hatáskörben történt 
növelés, ami nagyrészt a bérkompenzációra, a Prémiumévek Programra, illetve a 
Transzparencia Programra biztosított forrás. Az évközi módosítások közül 168,5 millió forint 
irányító szervi hatáskörű módosítás, amely a többletbevételek előirányzatosítását, 
feladatváltozásból adódó átrendezéseket, illetve az évközi többletfeladatok kapcsán a fejezeti 
kezelésű előirányzatok és az intézmények között átcsoportosított előirányzatokat foglalja 
magában. Az intézményi hatáskörű módosítások leginkább maradvány-igénybevételből 
származtak 318,8 millió forint összegben, valamint többletbevétel előirányzatosításából 
2.901,2 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok közötti, személyi juttatások kiemelt 
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előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások okán az intézményi hatáskörű 
módosítás összességében 211,6 millió forint volt. A módosított előirányzat terhére 9.172,4 
millió forint kiadás teljesült, amely 80,5%-os teljesítésnek felel meg.  

A közgyűjtemények 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2.798 fő 
volt, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 3.724 főre 
változott a tervadatokhoz képest, a határozott idejű kinevezések megnövekedett állománya 
folytán. 
 

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 

A dologi kiadások 5.189,0 millió forintos eredeti előirányzata az év során 9.551,3 millió 
forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti 
átrendezések, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, az év 
közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, valamint a nemzetközi szakmai 
pályázatok pénzeszközei, illetve a 2015. évi maradvány felhasználása okozta. 
 

A dologi kiadások 6.832,4 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 494,4 millió 
forintot (7,2%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 380,4 millió forintot (5,6%-ot), szolgáltatási 
kiadásokra 4.179,6 millió forintot (61,2%-ot) használtak fel az intézmények. A kiküldetés, 
reklám és propaganda kiadásai 230,1 millió forint (3,4%-ot), míg a különféle befizetések és 
egyéb dologi kiadások 1.547,9 millió forint összegben teljesültek, ami 22,6%-os részaránynak 
felel meg az összes dologi kiadásból.  
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 6,1 millió forint volt, amely 
kormányzati hatáskörben 8,9 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 79,2 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben pedig 55,6 millió forinttal növekedett az év során. A módosított 
előirányzat 149,8 millió forint, amelynek terhére 132,7 millió forint teljesítés történt, ami 
88,6%-os arányt mutat.  

Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt az OSZK részére közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetések teljesítési adatait, a nemzetközi tagdíjakat, a 
pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, más fejezettől kapott többlettámogatások 
terhére teljesített kifizetések teljesítési adatait, illetve a 2015. évi maradvány terhére teljesített 
kifizetéseket tartalmazza. 

 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 6.256,0 millió forint volt, amely év 
közben kormányzati hatáskörben 1.134,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 1.760,5 
millió forinttal, intézményi hatáskörben 4.915,1 millió forinttal került módosításra. A 
14.065,7 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 5.485,8 millió forint, amely 
39,0%-nak felel meg.  

A jogcím terhére többek között életveszély-, kárelhárítási, állagmegóvási és 
energiaracionalizálási munkákat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításával 
kapcsolatos beruházási munkálatokat végeztettek az intézmények, illetve 
műtárgybeszerzéseket valósítottak meg. 

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tételei a fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 
Szépművészeti Múzeum részére a Liget Budapest Projekt keretein belül a Román Csarnok 
rekonstrukció támogatására biztosított 1.339,0 millió forint, illetve szintén a Múzeum részére 
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a Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése 
érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról szóló 1067/2016. (II. 25.) Korm. 
határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére biztosított 
1.006,0 millió forint.  

A Szépművészeti Múzeum a 2016. év során megvalósította a Szondy utcai múzeumi könyvtár 
homlokzatának felújítását, videós megfigyelő rendszer bővítését; a Vasarely Múzeum 
részleges felújítását, talajnedvesség elleni szigetelését, világítási és belsőépítészeti 
rekonstrukcióját; a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum oldalbejárati ajtó beszerzését; a 
Magyar Nemzeti Galéria biztonsági és tájékoztató hangosító rendszerének kiépítését, valamint 
az A épület előtér építészeti átalakítását; a Román Csarnok rekonstrukció szakipari munkáit, 
műszaki szolgáltatást, tervezési, ellenőrzési, koordinációs munkákat, tervezői művezetést; 
illetve a Barokk Csarnok üvegtetejének hő- és fényvisszaverő fóliavédelmét. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. 
határozat alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 80,0 millió forint többlettámogatásban 
részesült a Seuso-kincsek kutatására és állandó kiállításának megvalósítására, amelyből 50,7 
millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. 

Az OSZK 79,2 millió forint támogatásban részesült a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakkal 
kapcsolatos kiadások támogatására, 3,5 millió forintot kapott az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer működtetéséhez, illetve az 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat és az 
1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Könyvtár informatikai rendszerének 
stabilizálása és megfelelő működése céljából biztosított támogatásból 77,4 millió forint a 
felhalmozási célú kiadások fedezete. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése folyamatban 
van. További 47,5 millió forint támogatásban részesült a Könyvtár a Mikes Kelemen Program 
harmadik szakaszának finanszírozása céljából az ME előirányzatai terhére, amelyből 1,4 
millió forint felhalmozási célú kiadások fedezete. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és 
egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, 
továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
200,0 millió forint támogatást kapott a gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény megvásárlása 
céljából, amelynek kifizetése 2016. évben történt meg. 

A Magyar Természettudományi Múzeum irodai szoftverek vásárlását, informatikai 
eszközök beszerzését, a Baross utcai épület fűtéskorszerűsítését, Haynald Lajos bíboros érsek 
emlékkiállításának megrendezését, számítógépek, laptopok, monitorok, navigációs 
készülékek beszerzését, a Mátra Múzeumban automata locsolórendszer kialakítását, a 
ludovikai épületben a kamerarendszer bővítését és egyéb, alaptevékenységhez szükséges 
eszközök beszerzését hajtotta végre a felhalmozási előirányzatai terhére, amelyek jelentős 
részben pályázati forrásból, illetve átvett pénzeszközből valósultak meg. Az intézmény saját 
bevételéből elavult számítógépparkját használt, de a meglévőnél korszerűbb eszközökkel 
frissítette.  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 65,0 millió forint többletforrást kapott a – Liget Budapest 
projekt keretein belül megvalósuló – Bábos Pajta bontásának és Skanzen területére történő 
áthelyezésének finanszírozása céljából, amelynek megvalósítása folyamatban van. 

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 20,0 millió forint összegű 
többlettámogatásban részesült a Bartók-év kapcsán megrendezett nemzetközi csoportos 
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képzőművészeti kiállítás költségeinek finanszírozása céljából, amelyből 1,6 millió forint 
felhalmozási célú kiadások fedezete. 

A közgyűjteményeknél jelentős mértékű volt a könyvtári könyvek beszerzése, valamint a 
műtárgygyarapítás. A felhalmozási előirányzatok terhére valósultak meg továbbá a szakmai 
tevékenységhez szükséges, valamint az intézményi működést szolgáló eszközbeszerzések, 
illetve az egyéb, pályázatokkal összefüggő felhalmozási jellegű kiadások a 2016. év során. 
 

A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 3.220,8 millió forint bevétellel került 
megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 7.484,7 millió 
forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek – az évközi módosítások 
figyelembevételével – a tervezett alatt, 10.340,6 millió forint összegben teljesültek, ami 
96,6%-os aránynak felel meg. A befolyt bevételekből 3.603,9 millió forint intézményi 
működési bevétel, 1,3 millió forint felhalmozási bevétel, 5.977,2 millió forint támogatásértékű 
bevétel, 758,2 millió forint pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételből 
származott. A bevételi lemaradás elsősorban a bérleti és lízing díjbevételek, jegybevételek, 
valamint értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett. 
 

Költségvetési maradvány 
 
Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 37.825,0 millió 
forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 24.101,0 millió forint, így az intézmények 
2016. évi költségvetési maradványának összege 13.724,0 millió forint. Az alaptevékenység 
kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 13.175,6 millió forint, amelyből 0,1 
millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A kötelezettségvállalással 
nem terhelt 548,4 millió forintból 47,2 millió forint elvonásra felajánlott maradvány 
(nagyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum részére a NÖK átadásával kapcsolatos 
többletfeladatok finanszírozására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 
terhére biztosított támogatás fel nem használt része), a fennmaradó 501,2 millió forint pedig 
felhasználásra visszakért maradvány.  
 

Az előző évekből származó, 2016. évben fel nem használt maradvány összege 287,2 millió 
forint, amely nagyrészt OTKA pályázatok, a Szépművészeti Múzeum Román Csarnok 
rekonstrukció, a Magyar Nemzeti Múzeum részére az Országjáró Múzeum program keretében 
díszvagon felújításra biztosított összeg, a Seuso-kincsek kiállítására biztosított támogatás, 
valamint az ME-től az Esztergom Vármúzeum Studiolo felújítására kapott támogatás 
maradványa. Az előzőekben foglaltak a feladat típusa okán, illetve a közbeszerzési, 
engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt nem valósultak meg ez idáig. Továbbá 23,2 millió 
forint a Szépművészeti Múzeum részére felajánlott „Kelet kapujában” c. adomány, ami 
jellegéből adódóan az adományozó által meghatározott feladatokra használható fel, így a 
felhasználás tárgyéven túl is áthúzódhat. 
  

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 10,7%-kal, 7.345,5 millió forinttal 
nőtt a 2016. évben, elsősorban nem aktivált beruházások értékéből, illetve vagyonkezelésbe 
vételből adódóan.  
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Az immateriális javak bruttó értéke 132,9 millió forinttal, az ingatlanok értéke 4.158,7 millió 
forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 1.898,7 millió forinttal, a 
tenyészállatok értéke 0,4 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 
3.806,4 millió forinttal növekedett az év során.  

Az immateriális javak beszerzése 91,2 millió forint, a nem aktivált beruházások értéke 
3.861,7 millió forint, illetve a nem aktivált felújítások bruttó értéke 35,2 millió forint. 
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 399,1 millió 
forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében pedig 1.183,2 millió forint.  

Térítésmentes átvételre a gépek, berendezések, felszerelések esetében 228,1 millió forint 
összegben került sor, amelynek nagy része a Szépművészeti Múzeum által átvett könyvtári 
könyvek állománya, valamint szintén a Múzeumnál realizált műtárgygyarapodás.  

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele ingatlanok esetében 
3.720,3 millió forint összegben történt. Ez leginkább a Magyar Nemzeti Múzeum parkolási 
szükségleteivel kapcsolatos intézkedési tervről szóló 1409/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 
alapján a Budapest, VIII. kerület, Pollack Mihály tér alatt található mélygarázs Magyar 
Nemzeti Múzeum vagyonkezelésébe kerüléséből adódik. Az egyéb növekedés bruttó értéke 
összesen 569,4 millió forint.  

Gépek, berendezések értékesítésére 8,5 millió forint összegben került sor. Az immateriális 
javak selejtezésére 29,8 millió forint értékben, a gépek, berendezések, felszerelések 
selejtezésére, megsemmisülésére 483,9 millió forint bruttó összegben került sor.  

Térítésmentes átadás okán az ingatlanok bruttó értéke 31,2 millió forinttal, a gépek, 
berendezések értéke pedig 5,3 millió forinttal csökkent.  

Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból, vagyonkezelői jog visszaadásából adódóan az 
ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 1.235,2 millió forinttal, a gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek értéke 132,6 millió forinttal csökkent a 2016. évben. Az 
értékcsökkenés nagyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja 
által ellátott egyes feladatok ME részére történő átadása kapcsán a Daróczi utcai 
raktáringatlan vagyonkezelői jogának rendezéséből és a munkavállalók munkavégzéshez 
szükséges eszközeinek átadásából adódik. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 725,4 
millió forint. 

A befektetett eszközök bruttó értékének 12,3%-a nullára leírt. A 2016. évben 1.461,7 millió 
forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 1.933,3 millió forint 
értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 51.312,5 millió 
forint. 

Az eszközök bekerülési értéke 536,9 millió forinttal csökkent a 2015. évhez képest, az összes 
bekerülési érték év végére 1.959,4 millió forintra módosult, amelyből az értékvesztés 253,5 
millió forintot tett ki. Legnagyobb mértékben a követelések bekerülési értéke csökkent – 
753,4 millió forinttal –, az összes követelés állományának bekerülési értéke az év végén 490,7 
millió forint, amelyből az értékvesztés összege 247,7 millió forint. A követelések 
értékvesztése állományának döntő része a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 
Örökségvédelmi Központja által lebonyolított, autópálya építésekhez kapcsolódó 
nagyberuházások régészeti feltárásai elvégzésének ki nem egyenlített ellenértéke. A 
követeléseket a Múzeum több évre visszamenő behajthatatlanság okán peres úton próbálja 
érvényesíteni, a be nem folyt követelésekre 100%-os értékvesztés került elszámolásra. 
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Vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
A 2016. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum végzett.  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a 
Szatócsboltot, a Skanzen-házat, a Fagylaltozót, valamint a Portéka boltot és a Resti Kávézót, a 
Mádi Borozóval bezárólag. Az intézmény területén működő vendéglátó és kereskedelmi 
egységek, valamint a Szentendre városban található Skanzen-ház péküzlet jelentős mértékben 
járulnak hozzá a Múzeum bevételeihez. Az utóbbi években Skanzen-termékek 
forgalmazásával is foglalkozik az intézmény. A 2016. évben a Múzeum a korábbi évekhez 
hasonlóan fesztiválokhoz kapcsolódva vásárokat szervezett, amelyekre a Múzeum boltjai is 
kitelepültek, tovább növelve a bevételeket.  Évközben több akciót is szerveztek a forgalom 
növelése érdekben. A vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött. 

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum vállalkozási tevékenysége a múzeumshop, 
illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak forgalmazását és 
katalógus értékesítését jelenti. Az intézmény számos akcióval és csomagajánlattal igyekezett 
erősíteni az eladást. A 2016. évben a könyv-kiskereskedelmi tevékenységből realizált 
bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve az eladott áruk beszerzési 
értékét, így a vállalkozási tevékenység eredményeként tartalék nem képződött.   

Összességében a vállalkozási tevékenységek költségvetési és finanszírozási kiadásai, valamint 
költségvetési és finanszírozási bevételei 98,5 millió forint összegben teljesültek, így a 
vállalkozások eredménye nullszaldós, azaz a vállalkozási tevékenység eredményeként nem 
keletkezett felhasználható tartalék, a vállalkozási tevékenység eredményéből az intézmények 
alaptevékenységébe nem került visszaforgatásra maradvány.  

 
Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 

1. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
 
A Ludwig Múzeum 2015 őszétől részt vesz a Create-Ireland vezetésével és európai 
partnerekkel közösen kidolgozott CAPP – Művészeti Együttműködési Programban, amely az 
Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával 2015-2018. között kerül 
megvalósításra. A CAPP – Művészeti Együttműködési Program célja, hogy olyan alkotói 
metódusok kerülhessenek be a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába, amelyek 
aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közönségépítésben és a közösségi 
párbeszéd megteremtésében, illetve hogy növelje a művészek országok közötti mobilitását, 
ezáltal is szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson számukra, valamint elősegítse nemzetközi 
munkakapcsolatok kialakítását kutatások, rezidenciaprogramok és képzések szervezésével. A 
CAPP első rendezvényeként a Káva Kulturális Műhely tartott workshopot 2015 
szeptemberében. A négyéves program egy nemzetközi workshoppal és 
rezidenciaprogramokkal folytatódott 2016-ban. 
Az elnyert támogatás összege közel 76,0 millió forint, az önerő mértéke 50%. A projekt 2018 
márciusáig tart (2014-3057/001-001).  
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2. Országos Széchényi Könyvtár 

 
Részvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosítója Projekt tárgya Projekt 

tartalma 

A teljes 
támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Önerő 
mértéke 

2016. évi 
felhasználás 
(millió Ft) 

Megjegyzés 

Országos 
Széchényi 
Könyvtár – 
Könyvtári 

Intézet 

EFOP-1.3.1-
15-2016-

00001 

Cselekvő 
közösségek – 

aktív közösségi 
szerepvállalás 

Cselekvő 
közösségek – 

aktív 
közösségi 

szerepvállalás 

281,0 0 12,0  

 

3. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 

 
 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezés
e 

 
Projekt 

azonosítój
a 

 
Projekt tárgya 

 
Projekt 

időtartama 

 
A teljes 

támogatás 
összege 

(millió Ft) 

 
Önerő 
mérték

e 

 
2016. évi 

felhasználá
s (millió Ft) 

 
Megjegyzés 

Országos 
Színház-
történeti 

Múzeum és 
Intézet 

TÁMOP 
3.2.12-

12/1//KMR
-2012-0009 

Kulturális 
szakemberek 

továbbképzése a 
szolgáltatásfejleszté

s érdekében az 
Országos 

Színháztörténeti 
Múzeum és 
Intézetnél 

2013.01.02.
-

2014.09.29. 
7,3 - - 

Fenntartási 
időszak: 

2014.09.30-
2019.09.29. 

Országos 
Színház-
történeti 

Múzeum és 
Intézet 

TÁMOP 
3.2.11/10-
1/KMR-

2010-0008 

Nevelési-oktatási 
intézmények 

tanórai, tanórán 
kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek 
támogatása - A 

színház és a 
társművészetek a 
Színháztörténeti 

Múzeumban 

2010.11.01. 
– 

2011.12.31. 
5,6 - - 

Fenntartási 
időszak: 

2012.01.01-
2017.07.12. 

Országos 
Színház-
történeti 

Múzeum és 
Intézet 

ECLAP 
ICT-PSP 
25-04-81 

Digitális előadó-
művészeti könyvtár 

kiépítése 

2010.07.01-
2013.06.30 

Teljes 
projekt 
1.071,0 
millió 
forint 
(30,0 
millió 

forint saját 
részesedés

) 

20% - 
214,0 
millió 
forinta 
teljes 

projekt 
(6,0 

millió 
forint 
saját 

önrész) 

- 

A projekt 
szakmai 

beszámolóját 
elfogadták, de 

a pénzügyi 
elszámolása 

még nem 
zárult le az 

EU részéről. 
A projekt 

végkifizetésér
e még nem 
került sor 

(tám. összeg 
10%-a, 3,0 

millió forint) 
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4. Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés (EFOP-3.3.3 / VEKOP-16) projekt 

Projektgazda (konzorciumvezető): Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 

Konzorciumi tag: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 

Támogatási összeg: 2,0 milliárd forint 

Projekt célja: A múzeumok és könyvtárak szolgáltatásainak és központi módszertani 
fejlesztéseinek révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés 
eredményességének és hatékonyságának növelése az egész életen át tartó tanulásban és 
ismeretszerzésben való részvételhez szükséges alapkompetenciák fejlesztése érdekében 

2016-ban megvalósult feladatok: 
− Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, támogatási kérelem benyújtása 
− 2016. december 13. támogatási szerződés aláírása,  
− Projekt 2017. február 2-i indulásának előkészítése. 
− Projekt munkatársak felvételének előkészítése, álláspályázatok kiírása  

Fenntartási vállalások: 

1. A múzeumi országos koordinátor hálózat gondozása: évente, megyénként egy 
koordinátori rendezvény megtartása.  

2. Évente egy akkreditált képzés megtartása a múzeumi szakterületen kifejlesztett 
képzések közül.  

3. Országos múzeumpedagógiai portál működtetése, a kidolgozott módszertanok, 
segédletek és kiadványok elektronikus formában történő elérhetőségének biztosítása, 
évente egy hírlevél megküldése a projekt keretében képzéseken részt vettek számára.  

A fenntartási időszakban tervezett bevételek: 

1. Fenntartói támogatás: a konzorciumi partnerek intézményi költségvetése nyújt 
fedezetet a saját alkalmazottak személyi jellegű költségeire. Intézményenként 5-5 fő 
részmunkaidős feladatként végzi a fenntartást.  

2. Képzések értékesítése: az akkreditált képzések mindkét partnernél költségtérítéses 
formában kerülnek értékesítésre, azaz a képzés költségeit a résztvevők fizetik meg.  

2016. évben felhasznált támogatás összege: 5,1 millió forint 

 

Cselekvő közösségek –aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001)  

Projektgazda (konzorciumvezető): Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 

Konzorciumi tagok: NMI, OSZK - Könyvtári Intézet (KI) 

Támogatási összeg: 3,0 milliárd forint 

Projektcélok: A kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani 
támogatás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy civil szervezetei 
számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. 
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2016-ban megvalósult feladatok: 
− Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, támogatási kérelem benyújtása 
− 2016. szeptember 15. támogatási szerződés ünnepélyes sajtónyilvános aláírása, 

szeptember 16-án a projekt megkezdődött 
− Projekt munkatársak felvétele 
− Közbeszerzések összeállítása és elindítása, (eszközbeszerzések, beruházás, 

kommunikáció, képzési helyszín, stb.) elkészült az online vezetői információs és 
monitoring rendszer (OVIMOR) rendszerterve.  

− Szakértői munkacsoportok alakítása a szakmai módszertani kutatások és fejlesztések 
elősegítése érdekében a partner intézmények, az OSZK és az NMI 
együttműködésével.  

− Egyeztetés és módszertani segítségnyújtás az NGM számára a TOP-os felhívások 
kiírása érdekében.  

− Három ágazat (múzeum, könyvtár, közművelődés) statisztikákon alapuló 
trendelemzése elkészült.  

− Kulturális közösségfejlesztő mentorok 120 órás képzési programjának beadása 
akkreditálásra.  

− Kulturális közösségfejlesztő mentori álláspályázat kiírása, a beérkezett 260 jelentkező 
közül 60 alkalmas mentor kiválasztása.  

− Közösségfejlesztés módszertani útmutató, mérés-értékelés módszertani útmutató, 
intézményi önkéntesség módszertani útmutató, intézmények társadalmiasítása 
útmutató, esélyegyenlőségi útmutató és mentorok minőségbiztosítása útmutató első 
verziójának elkészítése a Közösségfejlesztők Egyesülete együttműködésével. 4x6 
munkacsoportos műhelymunka tartása, 2016. december 5-én az eredményekről 
műhelykonferencia szervezése. 

− A mokk.skanzen.hu honlapon belül kialakításra került a Cselekvő közösségek EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 oldal, amely a projekt honlapjának elkészültéig ad tájékoztatást a 
projektről.    

− Arculatterv elkészült, a projekt honlapfejlesztés megtörtént. A folyamatos 
projektkommunikáció biztosítása a mokk.skanzen.hu honlap cselekvő közösségek 
oldalán és a projekt Facebook oldalán keresztül biztosított.  

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalások: 

1. A mentorok által mentorált kulturális intézmények és a TOP közösségfejlesztési 
folyamatokat támogató felhívásában nyertes projektek utóéletének nyomon követése, a 
közösségi aktivitás csökkenése esetén szakmai-módszertani segítségnyújtás 
biztosítása.  

2. Szakmai-módszertani támogatás nyújtása a fejlesztés eredményeként 
társiadalmiasítottan működő intézmények számára  

3. Legalább évi egy kapcsolattartásra szolgáló fórum biztosítása.   

A fenntartási időszakban tervezett bevételek: 

3. Fenntartói támogatás: a konzorciumi partnerek intézményi költségvetése nyújt 
fedezetet a saját alkalmazottak személyi jellegű költségeire. Intézményenként 5-5 fő 
munkatárs részmunkaköri feladatával terveztek.  

4. Képzések értékesítése: az akkreditált képzések mindhárom partnernél költségtérítéses 
formában kerülnek értékesítésre, azaz a képzés költségeit a résztvevők fizetik meg. 

3366



5. A Cselekvő közösségek szakmai konferencia megrendezésére az NKA vagy más 
forrás nyújthat támogatást. 

2016. évben felhasznált támogatás összege: 61,6 millió forint. 
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12 Művészeti intézmények cím 
 
A cím az alábbi 3 intézmény előirányzatait tartalmazza: 
 

Magyar Állami Operaház Budapest 
Törzskönyvi azonosító száma: 309435 
Honlap: www.opera.hu 
 
Budapesti Operettszínház 
Törzskönyvi azonosító száma: 735638 
Honlap: www.operett.hu 

Pesti Magyar Színház 
Törzskönyvi azonosító száma: 309512 
Honlap: pestimagyarszinhaz.hu 
 

    
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

A Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében ellátja 
az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő 
magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a magyar szerzők 
műveire. Az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek 
bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezését is 
ellátja. A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködik az opera- és balettművészet 
jelentősebb külföldi intézményeivel, amelynek köszönhetően számos esetben világhírű 
operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetésére is sor került. A tehetségkutatás és 
tehetséggondozás, utánpótlásképzés a fiatal ének- és táncművészek körében is fontos 
célkitűzés. Az intézmény bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a 
nemzeti kulturális örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, 
működését, tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját 
társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és 
balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Az 
„Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása is az 
intézmény feladata. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik a Magyarország 
kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi 
finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, valamint 
Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba.  

Az Operaház 2016-ban 17 bemutatót és összesen 477 nagytermi előadást tartott két 
színházában. Az Operaházban 255 előadást, az Erkel Színházban pedig 222 előadást láthatott 
a közönség. A két helyszínen 2016. december közepéig közel 550.000 nézőt fogadtak, ami a 
2015. évi rekord nézőszámhoz képest is további 9%-os növekedést mutat. A bérletvásárlók 
száma is emelkedett, ami így meghaladta a 32.000-et, 8%-kal növelve a bérletértékesítés 
bevételeit a 2015. évhez viszonyítva. A látogatók a 44 külföldi vendégművész között a 
nemzetközi operaélet legnagyobbjait is a színpadon üdvözölhették.  

2016-ban zajlott az intézmény második tematikus évadának, a Shakespeare Évadnak a 
második fele. Plácido Domingo első operaházi fellépését is több mint ezer vendég tekintette 
meg a Shakespeare Estélyen, amely az első, új formában megrendezett összművészeti est volt 
az Operaházban. Az évad része volt 2016. május 18. és június 2. között az Operaház valaha 
volt legnagyobb és legsokszínűbb fesztiválja. A Shakespeare400+ Fesztiválon az angol szerző 
halálának 400. évfordulója alkalmából három helyszínen 17 különféle adaptációt tűztek 
műsorra. 16 nap alatt 31 előadást tartottak 3 helyszínen, rendkívül gazdag kínálattal. 
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2016-ban 17 operapremiert tartottak, köztük tizenegy magyarországi bemutatót, amelyek 
közül többet nemzetközi alkotógárda vitt színre. 

Helyszínek tekintetében az Erkel Színházban 6, az Operában 7 bemutató került színre, a 
Zeneakadémián Gluck és Bertoni Orfeuszát láthatták a nézők. A Margitszigeten a Traviata 
előbemutatója zajlott, a Királyi Lépcsőházban pedig Pergolesi Úrhatnám szolgálója várta a 
fiatal közönséget. A vidéki operakedvelők pedig a Figaro házassága újragondolt előadásának 
bemutatóját élvezhették a Gördülő Opera országos turnéján. 

A Pesti Magyar Színház alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, 
változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárján 
kiemelt szerepet biztosít a polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak, és fokozott 
figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.  

A Pesti Magyar Színház saját előadásai mellett teret ad vendégprodukcióknak is: a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes és a Coincidance írsztepp-tánc produkciói, a Bánfalvy Stúdió Grease 
előadása, a PS Produkció Vámpírok bálja és Sakk előadása, Bereczki Zoltán koncertjei és a 
Dvorák & Patka Társulat gyermekelőadásai színesítették a színház műsorkínálatát. Havonta 
egyszer magyar olimpikonokkal is találkozhattak a nézők a Pesti Magyar Színház 
szalonjában. 

A Pesti Magyar Színház az Európai Színházi Konvenció (European Theatre Convention - 
ETC) elnevezésű nemzetközi szervezet 2015. április 17-i temesvári konferenciáján egyhangú 
szavazással teljes jogú tagságot szerzett, mely által magas színvonalú, kreatív és innovatív 
színházi projektekben vehet részt, illetve előadásaik – nemzetközi támogatással – eljuthatnak 
Európa elismert színházaiba is.  

A 2015/2016-os évadtól kezdődően Magyarországon elsőként vezetett be a színház egy olyan 
speciális mobilapplikációt, amely audionarráció segítségével látássérülteknek teszi lehetővé 
színházi előadások teljes körű élvezetét. A program megvalósítója a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetségével együttműködésben Tóth Cecília audionarrátor, 
valamint a Sennheiser cég magyarországi képviselete, az Audio Partner Kft. A Pesti Magyar 
Színház első audionarrált előadása Arnold Wesker: A konyha című kortárs drámája volt.  

2016-ban a meglévő darabok mellett újabb 5 előadás született:  
− Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este (vígjáték)  
− Peter Stone: Sugar: Van, aki forrón szereti (musical) 
− Dobozy Imre: A Tizedes meg a többiek (komédia)  
− Hedry Mária: Tündér Míra (mesejáték)  
− Nemes I.-Böhm Gy.-Horváth P.-Korcsmáros Gy.-Dés L.: Valahol Európában 

(musical)  

A Pesti Magyar Színház a 2016-os évadban is folytatta gyermek- és ifjúsági színházi 
profiljának építését, a lehető legátfogóbban kihasználva szakmai, emberi és anyagi 
erőforrásait, a lehető legszélesebb műfaji skálával a lehető legszélesebb korosztályi 
megoszlású közönséget szólítva meg. 
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A Budapesti Operettszínház (a továbbiakban: Operettszínház) alaptevékenysége az 
egyetemes operett- és musical alkotások korszerű művészi színvonalon való bemutatása, 
repertoáron tartása – fokozott figyelemmel a magyar operett nemzetközi hírnevére és a 
magyar szerzők műveire –, stúdió előadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés színházi 
műhely megteremtése. Alaptevékenységét elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben 
foglalkoztatott zenekarral, énekkarral, balettkarral, musical együttessel, valamint a társulathoz 
szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látja el. Működése 
során gondoskodik a klasszikus operettjátszás hagyományainak ápolásáról, repertoárja 
kialakítása során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti operett-repertoár egyes darabjainak 
rendszeres bemutatását és folyamatos színen tartását, valamint a magyar szerzők által 
létrehozott zenemű-irodalom színpadi bemutatását. Kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági 
korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és nevelési koncepció céljaihoz illeszkedő 
produkciók bemutatását és műsoron tartását. Együttműködik a független előadó-művészeti 
szférával, ennek során magas művészi értékű produkciók vendégjátékának helyet biztosítva. 
Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a határon túli magyar előadó-művészeti 
szervezetekkel, ennek során, határon túli szervezetek által létrehozott előadást lát vendégül, 
vagy koprodukciós előadást hoz létre. Az országimázs fejlesztése érdekében bekapcsolódik 
Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett 
központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, 
Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba. 

Meghatározó változást jelentett az Operettszínház életében a korábban Moulin Rouge néven 
üzemelő ingatlanrészének saját kezelésbe vétele, az épületrész felújításának előkészítése és 
annak részleges megvalósítása. A teljes rekonstrukció befejezése 2017 áprilisában történik 
meg, ekkor nyílik meg az új játszóhely, Kálmán Imre Teátrum néven. 

Az Operettszínház a páratlan kulturális értéket jelentő teret ismét a magyar nagyközönség és a 
turisták rendelkezésére bocsátja és kamaraszínházként, illetve a Pesti Broadway 
hagyományaihoz méltó igényes zenés produkciókat bemutató Orfeumként működteti. Ennek 
megvalósítása az új játszóhely által egyrészt jelentős segítséget jelent a kulturális alapellátás 
magasabb szintű biztosításában, másrészt új bevételi forráshoz juttatja az intézményt, hiszen a 
felújított Teátrumban 10 hónapon keresztül, havonta 10 előadás megtartását tervezik.  

 

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági 
intézkedések 

Az Operaházban 2016. évben bevezetésre került az új jegyértékesítési rendszer, az 
Interticket program. A jegyértékesítési rendszer változtatásával és bővítésével nem csak a 
kereslet magasabb színvonalú kiszolgálása valósult meg, hanem a jutalékra vonatkozó 
kedvező konstrukció miatt jelentős költségmegtakarítást is eredményezett.  

Az Operettszínház 2016-ban folytatta az új Színházi Informatikai Rendszer (SZIR) 
kialakítását, melynek köszönhetően a jövőre nézve elektronikus módon történik a 
munkafolyamatok szervezése és ellenőrzése, az elszámolások rögzítése, valamint a 
teljesítmények bérfeladás részére történő továbbítása.  A rendszer magába foglalja az új 
akkreditált iratkezelő rendszert is, melynek bevezetése az év elején megtörtént. A SZIR 
tesztidőszakát követően a teljes rendszer bevezetése 2017-ben az új évadkezdéshez 
kapcsolódóan történik meg. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

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 19 359,8 17 924,1 18 711,3 30 258,8 21 950,3 113,4 72,5 
ebből személyi juttatás 

  7 486,2 7 604,8  7 604,8  8 453,6  8 360,0 111,7 98,9 

Bevétel   7 229,8 6 252,0 6 252,0     10 025,8  10 007,4 138,4 99,8 
Támogatás 11 707,3 11 672,1  12 459,3  17 030,7 17 030,7 145,5 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  3 625,0 0,0 0,0 3 202,3   3 202,3 88,3 100,0 

Létszám (fő)  1 505 1 655  - 1 581 105,0 - 
 
  

                                                                                                      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  17 924,1 6 252,0 11 672,1 7 604,8 

Módosítások jogcímenként         

Országgyűlés hatáskörében 787,2  787,2  
2016. évi LXXVI. tv. - Magyar Állami Operaház és 
Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 
létrehozását célzó beruházáshoz és a Magyar Állami 
Operaház korszerűsítésének előkészítéséhez  

787,2  787,2  

Kormány hatáskörben 156,0 0,0 156,0 30,2 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 400/2015. 
(XII. 15.) Korm. rendelet, az 1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

32,5 0,0 32,5 25,9 

1245/2016. (V.18.) Korm. határozat - GULÁG emlékév 
támogatása OVA-ból (Operaház) 

17,5 0,0 17,5 4,3 

1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat – Pesti Magyar 
Színház - a színház megbízható működéséhez és a 
szakmai feladatellátáshoz (RKI) 

106,0 0,0 106,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörben 5 767,5 1 352,1 4 415,4 369,9 
Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 
(Operaház) 

4 415,4 0,0 4 415,4 12,1 

Többletbevétel engedélyezése 1 602,1 1 602,1 0,0 357,8 

Bevételi elmaradás miatti csökkentés (Operaház)          -250,0 -250,0 0,0 0,0 

Intézményi hatáskörben 5 624,0 5 624,0 0,0 448,7 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 202,3 3 202,3 0,0 232,1 

Többletbevétel 2 421,7 2 421,7 0,0 681,5 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -464,9 

       Előirányzat-módosítás összesen 12 334,7 6 976,1 5 358,6           848,8 

2016. évi módosított előirányzat 30 258,8 13 228,1 17 030,7 8 453,6 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 12.334,7 millió 
forinttal nőtt a 2016. évben. Az előirányzatok növekedésének 39,6%-a 4.887,0 millió a 
működési kiadások, 7.447,7 millió forint 60,4%-a pedig a felhalmozási kiadások 
előirányzatának változásából adódik. A módosított kiadási előirányzathoz (30.258,8 millió 
forint) viszonyítva 2016-ban 21.950,3 millió forint kiadás teljesült, ami 72,5%-os teljesítési 
aránynak felel meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 787,2 millió forint Országgyűlés hatáskörben, 156,0 
millió forint kormányzati hatáskörben, 5.767,5 millió forint irányító szervi hatáskörben, míg 
5.624,0 millió forint intézményi hatáskörben történt. 

Országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján került biztosításra az 
Operaház részére 787,2 millió forint a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza 
és próbacentruma létrehozását célzó beruházáshoz és a Magyar Állami Operaház 
korszerűsítésének előkészítése kapcsán felmerült kiadásokra. 

Kormányzati hatáskörben 32,5 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a 
foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja finanszírozásának biztosítására a Művészeti 
intézmények cím javára. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján 
17,5 millió forint került átcsoportosításra az Operaház részére a GULÁG emlékév 
támogatása céljából. Az OSZK és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez 
és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat útján a Pesti Magyar Színház 106,0 millió forint 
többletforráshoz jutott, ezzel elősegítve a zavartalan működést. Ebből az összegből kerül 
kifizetésre a 2017. évre áthúzódó szállítói tartozások egy része. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások közül fejezeti kezelésű előirányzatok 
terhére 4.415,4 millió forint került átcsoportosításra az Operaház részére.  
A költségvetési törvény alapján a 20/50/1 Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis fejezeti 
kezelésű soron szereplő 4.000,0 millió forint a szaktárca intézkedése alapján került 
átcsoportosításra az Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását 
célzó beruházásra. Ebből a forrásból 2016-ban 789,3 millió forint került felhasználásra, 
3.210,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradvány részeként a 
2017. évben használható fel. A 20/50/02 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének 
felújítása fejezeti kezelésű sorról 402,0 millió forint került átcsoportosításra az Operaház 
részére, az Andrássy úti épületének felújítására, aminek felhasználására csak 2017-ben kerül 
sor a kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradvány összegéből. További 13,4 millió 
támogatásban részesült az Operaház a Bartók –est, valamint Táncszvit bemutatók 
megtartásához. 
  
Előre nem tervezhető többletbevételek felhasználásának irányító szervi engedélyezésére és 
előirányzatosítására összességében 1.602,1 millió forint összegben került sor a 2016. év során, 
míg az Operaház esetében intézményi kérésre a működési célú támogatások államháztartáson 
belüli pénzeszközök kiemelt előirányzata csökkentésére 250,0 millió forint összegben került 
sor.  

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások jelentős részét az előző évi maradvány 
igénybevétele, valamint az előre nem tervezhető többletbevételek előirányzatosítása jelentette. 
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A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évi 7.604,8 millió forintos eredeti előirányzata év végére 
8.453,6 millió forintra módosult. Ebből 30,2 millió forint kormányzati hatáskörben történt 
növelés, ami a bérkompenzációra, illetve a GULÁG emlékév programjaira biztosított forrásra 
vezethető vissza.  
Az évközi módosítások közül 369,9 millió forint irányítószervi hatáskörű módosítás, amely a 
többletbevételek előirányzatosítását, illetve az évközi fejezeti kezelésű előirányzatok 
átcsoportosított előirányzatait foglalja magában. Az intézményi hatáskörű módosítások 
leginkább többletbevétel előirányzatosításából származtak 681,5 millió forint összegben, 
valamint maradvány-igénybevételből 232,1 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatok 
közötti, személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosítások 
okán az intézményi hatáskörű módosítás összességében 464,9 millió forint volt. A módosított 
előirányzat terhére 8.360,0 millió forint kiadás teljesült, amely 98,9%-os teljesítési aránynak 
felel meg.  
 

A művészeti intézmények 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 1.655 fő 
volt, ami az év végére 1.581 főre módosult. A létszámcsökkenést zömében az Operaház 
tervezett létszámhoz képesti elmaradása befolyásolta, de az Operettszínház tervezett átlagos 
statisztikai létszáma is 18 fővel meghaladta a záró létszámot.  

 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 

A dologi kiadások 7.410,9 millió forintos eredeti előirányzata az év során 11.239,4 millió 
forintra módosult, továbbá 9.030,2 millió forintban (80,3%-ban) teljesült.  

Az 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból 106,0 millió forint került átcsoportosításra a Pesti Magyar Színház 
részére, amelyből a szakmai működésre fordítható 42,2 millió forint összeg a dologi kiadások 
előirányzatát emelte. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján az 
Operaház részére biztosított támogatásból 12,0 millió forint dologi kiadások kiemelt 
előirányzaton állt rendelkezésre.  

Irányítószervi hatáskörben 1.058,4 millió forinttal került megemelésre a dologi kiadások 
előirányzata, amelynek forrását az intézmények működési többletbevételei jelentették.  

Az intézményi hatáskörben történt 2.715,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás 
elsősorban az előző évi maradványok igénybevételéből, a TAO bevételekből, valamint 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból származik.  

A módosított előirányzat terhére realizálódott 9.030,2 millió forint összegű teljesítésből 
készletbeszerzésre 837,6 millió forintot (9,3%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 317,9 millió 
forintot (3,5%-ot), szolgáltatási kiadásokra 5.908,9 millió forintot (65,4%-ot) használtak fel az 
intézmények. A kiküldetés, reklám és propaganda kiadásai 357,7 millió forint (4,0%), míg a 
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.608,1 millió forint összegben teljesültek, 
ami 17,8%-os részaránynak felel meg az összes dologi kiadásból. 

Az egyéb működési célú kiadások 0,5 millió forint összegű eredeti előirányzata, intézményi 
hatáskörű módosítás eredményeképpen 126,8 millió forinttal növekedett, így az előirányzat év 
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végére 127,3 millió forintra változott, amely azonos összegben, 127,3 millió forinttal 
realizálódott.  

A teljesítés nagyobb hányada az Operaház 126,2 millió forint összegű befizetési 
kötelezettsége, amely a Kormány által az intézmény 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványának összegéből került fejezeten belüli átcsoportosításra. A kisebb 
hányadát, 1,1 millió forintot az Operettszínház teljesítette, amelyből 0,6 millió forint volt a 
2015. évi bérkompenzáció elszámolásából adódó befizetési kötelezettség, valamint 0,5 millió 
forinttal a színházban működő két szakszervezetet támogatta.  

 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A 2016. évben a beruházások eredeti előirányzata 773,4 millió forint volt, amely törvényi 
módosítással 787,2 millió forinttal, Kormány hatáskörben 63,8 millió forinttal, irányító szervi 
hatáskörben 4.336,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig – nagyrészt előző évi 
maradványok igénybevételéből adódóan – 1.489,6 millió forinttal emelkedett, összesen 
7.450,4 millió forintra. Az előirányzat terhére 1.852,9 millió forint teljesítés realizálódott. 
 
Az Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházáshoz 
és az Operaház korszerűsítésének előkészítése érdekében szükséges, költségvetési 
törvénymódosítással biztosított 787,2 millió forintos többletforrás teljes egészében beruházás 
kiemelt előirányzatra került átcsoportosításra. A forrás felhasználása áthúzódik a 2017. évre. 

A Pesti Magyar Színház részére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék 
terhére – a színház megbízható működéséhez és a zavartalan szakmai feladatellátás érdekében 
– az 1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján biztosított 106,0 millió forint 
többletforrásból 63,8 millió forint beruházási előirányzatra került átcsoportosításra. 

Fejezeti kezelésű előirányzatról további 4.328,6 millió forint került átcsoportosításra az 
Operaház részére az Operaház és az Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 
létrehozására, valamint az Operaház Andrássy úti épületének felújítására. A teljes 
átcsoportosított összeg felhasználására 2017-ben kerülhet sor. A Pesti Magyar Színház és az 
Operaház beruházások kiemelt előirányzata további 7,8 millió forint összeggel került 
megemelésre, amelyből informatikai eszközök, többek között számítógépek és az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő berendezések, valamint a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak 
megfelelő színpadtechnikai berendezések beszerzésére került sor. 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosításra – az előző évi előirányzat-maradványok 
igénybevétele és a realizált többletbevételek okán – 1.489,6 millió forint értékben került sor. 

A 7.450,4 millió forintos módosított beruházási előirányzat terhére  
− az Operaház esetében a 2015. évben megnyitott Opera Shopban került sor üvegportál 

elhelyezésére, kialakításra került a közönségbüfé, a művészeti büfé, valamint 
padlószőnyeg cseréjét hajtották végre, valamint az Erkel Színház részére beszerzésre 
kerültek többek között büfé gépészeti eszközök, színpadtechnika, mikrofon, 
hangsugárzó, valamint kialakításra vagy átépítésre került a művészbejáró, monitor 
rendszer, zenekari árok is. Az Operaház és az Erkel Színház közös műhelyháza és 
próbacentruma (Eiffel-bázis) felújításának előkészületeihez kapcsolódóan mérnöki 
tevékenységekre, szakvéleményezésre, talajvizsgálatokra, állapot felmérésre, statikai 
szakvéleményekre, tervezési feladatokra, műszaki tanácsadásra, továbbá egy 
gőzmozdony büfé céljára történő átalakítására 737,7 millió forintot fordított az 
intézmény. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések keretében 539,6 millió 
forintból vásároltak elektronikus szemes gomblyukazó gépet, hangsugárzó és 
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hangosító berendezéseket, nagyértékű hangszereket, világítástechnikai eszközöket, 
úgymint intelligens lámpát és generátort, bútorokat, irodai eszközöket, magas állványt 
és műhely gépeket. Járműbeszerzésekre 31,4 millió forintot fordított az Operaház 
2016-ban:1 db pótkocsit, 1 db 16 fős Opel kisbuszt, valamint 1db Opel tehergépkocsit 
vásároltak. 

− az Operettszínház a működési feltételeinek biztosításához szükséges informatikai 
eszközök, gépek (pl.: DigiNet; szövegíró program, projektor, hangsugárzó berendezés, 
mikrofon, hangkeverő pult stb.), valamint egy digitális zongora, jelmeztároló 
konténerek és egy Honthy Hanna szobor beszerzését valósította meg. 

− a Pesti Magyar Színház a bemutatott színpadi művek díszleteit szerezte be. 

A 2016. évben a felújítások 100,0 millió forintos eredeti előirányzata irányító szervi 
hatáskörben a Pesti Magyar Színház esetében intézményi többletbevételéből 1,0 millió 
forinttal került megemelésre, valamint intézményi hatáskörű módosítás eredményeként 769,7 
millió forinttal emelkedett. A 870,7 millió forintos módosított előirányzat terhére 485,8 millió 
forint teljesítés realizálódott, amelyből nagyrészt az Operaház stúdiótechnikai, kiviteli és 
restaurátori munkálatai kerültek megvalósításra, de folyamatosan zajlott az Operettszínházban 
a Kálmán Imre Teátrum felújítása, illetve a Pesti Magyar Színházban a meglévő díszletek 
felújítása és az épület azbesztmentesítése. 

 
A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 6.252,0 millió forint költségvetési 
bevétellel került megtervezésre. Az évközi módosítások következtében a módosított 
előirányzat 3.773,8 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A költségvetési bevételek 
10.007,4 millió forint összegben teljesültek, ami 99,8%-os aránynak felel meg. A befolyt 
bevételekből 6.258,0 millió forint működési bevétel, 33,5 millió forint működési célú 
támogatás államháztartáson belülről, 3.565,8 millió forint működési célú átvett pénzeszköz, 
valamint 150,1 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 

Az intézmények saját bevétele elsősorban jegy- és bérletértékesítésekből, TAO 
kedvezményből, általános forgalmi adó visszatérítésből, valamint továbbszámlázott 
szolgáltatások ellenértékéből származik. Az előadásokkal kapcsolatos jegybevételek vártnál 
magasabb összegű teljesüléséhez a külföldi előadások, a kiszámlázott előadások, a bérelt 
páholyok, valamint a külföldi vendégjátékok bevételei is alapvetően hozzájárultak.  

 
Az Operaház jegy- és bérletértékesítési bevételei 2016. évben kiemelkedően zártak, közel 
nettó 2.000,0 millió forinttal, de kevéssel maradtak el ettől a TAO kedvezményből származó 
bevételek, amelyek több mint 1.500,0 millió forinttal teljesültek. 
 
Az Operettszínház alaptevékenysége mellett kiemelkedően magas számban bonyolított a 
működtetéséhez elengedhetetlen bevételeket eredményező bel- és külföldi vendégjátékokat. A 
jegy- és bérletértékesítés 2016. évi nagyságrendje megközelítette az 1.000,0 millió forintot. 
Az Operettszínház által lebonyolított vendégjátékokból fakadó eredmény is számottevő volt: 
252,9 millió forintot eredményezett.  
 
A Pesti Magyar Színház 2016. évi intézményi saját bevételének 552,1 millió forint összegű 
teljesítése 176,6 millió forinttal haladta meg a 2015. évit. 

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevétele 2016-ban a Pesti Magyar 
Színháznál jelentkező többletforrás, amely az NKA-tól elnyert pályázatokat tartalmazza.  
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A működési célú átvett pénzeszközök 3.565,8 millió forintos összegű – 2015. évit jelentősen 
meghaladó – teljesülésében komoly szerepet játszott a TAO támogatások szabályozása terén 
életbe lépett új rendelkezés, miszerint amennyiben az adózó az őt terhelő 2015. adóévi 
adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett célra felajánlást tett, 
úgy annak a kedvezményezettek részére történő biztosítását az adóhatóság teljesítette. Ennek 
alapján azonban az adóhatóság teljesítésének egy része a 2015. év végén felajánlott támogatás 
tekintetében áttolódott a következő évre.    

 

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 150,1 millió forintos bevételét az Operaház tudhatja 
magáénak, tekintettel a Magyar Nemzeti Bank által 3 éves időszakra (2014-2016) nyújtott, 
összesen 450,0 millió forint támogatásra, melyet kifejezetten hangszer beszerzésekre 
fordíthatott az intézmény. A támogatás jellemzően nagyértékű, az Operaház normál pénzügyi 
lehetőségeit meghaladó bekerülési értékű, zömmel külföldről beszerzett hangszerek 
finanszírozását szolgálta.  

 
Költségvetési maradványok 
 
Az intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 30.240,4 millió 
forint, alaptevékenységének költségvetési kiadása 21.950,3 millió forint, így a címhez tartozó 
intézmények 2016. évi költségvetési maradványának összege 8.290,1 millió forint. Az 
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 8.257,7 millió forint, 
amelyből 0,4 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt 32,4 millió forint maradvány az Operaház működési 
többletbevételeiből, valamint meghiúsult kötelezettségvállalások fedezetének összegéből 
származik. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 15,5%-kal, 2.079,0 millió forinttal 
nőtt a 2016. évben, elsősorban aktivált és nem aktivált beruházásokból, felújításokból 
adódóan. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 7,8 millió forinttal, az ingatlanok 
értéke 149,3 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 1.006,2 
millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 915,7 millió forinttal 
növekedett az év során.  
 
Az immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások értéke 1.576,3 millió forinttal, 
míg a nem aktivált felújítások bruttó értéke 285,2 millió forinttal nőtt 2016-ban. A 
beruházásokból, felújításokból aktivált érték 1.158,3 millió forintos bruttó növekedéséből 
149,3 millió forint ingatlanokhoz, 1009,0 millió forint pedig gépekhez, berendezésekhez, 
felszerelésekhez és járművekhez kapcsolódott. A térítésmentes átvétel 25,7 millió forinttal, 
míg az egyéb növekedés 90,3 millió forinttal emelte meg a tárgyi eszközök bruttó értékét.  
 
Az immateriális javak beszerzésének nagyobb hányada az Operaháznál jelentkezett, ahol vágó 
program, jegyértékesítési licenc és informatikai szoftverek beszerzésére került sor, valamint 
az Üzemház kartermeinek 2015. évi felújítási munkálatainak kifizetésére került sor. 
 
A beruházások, felújítások aktivált értéke a Pesti Magyar Színház azbesztmentesítésével, 
valamint az Eiffel-bázis felújításának előkészületeihez kapcsolódóan mérnöki 
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tevékenységekre, szakvéleményezésre, talajvizsgálatokra, állapot felmérésre, statikai 
szakvéleményekre, tervezési feladatokra, műszaki tanácsadásra fordított kifizetésekkel 
összefüggésben, továbbá informatikai eszközök, számítógépek és kapcsolódó kiegészítő 
berendezések és járművek beszerzése kapcsán módosult. 
 
A térítésmentes átvétel 25,7 millió forintos növekedést mutat, amely keretében az 
Operettszínházban Honthy Hanna szobor került elhelyezésre. Az Operaház 2 db vasúti kocsit 
vett át, amelyet büfé-kocsivá kíván átalakítani az Eiffel-bázis projekthez kapcsolódóan.  
 
Az eszközök értékének csökkenését túlnyomórészt 2016-ban végrehajtott értékesítés és 
selejtezés okozták, legnagyobb részben az Operaház gazdálkodását érintve: többek között 
hangszer – harsona – értékesítésére, illetve használhatatlanná vált bútorok és elavult 
informatikai eszközök selejtezésére került sor.  
 
A 2016. évben a terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 5.881,7 millió forint, a terven 
felüli értékcsökkenés záró állománya 153,3 millió forint volt, így az eszközök nettó értéke 
2016. december 31-én 8.242,3 millió forintot mutat. A nettó eszközállomány 0,2%-a 
immateriális javakban, 40,6%-a ingatlanokban és kapcsolódó vagyoni értékű jogokban, 
47,1%-a gépekben, berendezésekben, felszerelésekben, járművekben, míg 12,1%-a 
beruházásokban és felújításokban testesült meg. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 3.349,0 
millió forint, ez az intézménynél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 23,5%-a. 

 

Kiszervezett tevékenységek 
 

A Pesti Magyar Színház a nézőtéri feladatok ellátását, a színpadi műszaki kiszolgálást és a 
vagyonvédelem ellátását az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók igénybevételével 
oldotta meg, azok üzemeltetésének és működésének megfelelő biztosítása érdekében.  

Az Operettszínház az alaptevékenységéhez és az üzemeltetéshez szükséges tevékenységei 
közül a közönségforgalmi terek takarítását, a ruhatári szolgáltatást, a nézőtéri feladatok 
ellátását és a portaszolgálati feladatok ellátását szervezte ki saját tevékenységei köréből. 

Az Operaház egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit 
szervezte ki, úgymint a büfé, a nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, takarítási feladatok, 
vagyonvédelem ellátása.  
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
20/1 Beruházás 
20/1/4 Kulturális beruházások 

20/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,6 19,6     

Módosítások összesen 19,6 19,6 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 19,6 19,6 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 19,6 19,6 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,6 19,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 19,6 19,6 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 10,0     19,6 19,6 196% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 19,6         0%   

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 10,0    19,6 19,6 196% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 19,6 0,0 19,6 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 19,6   19,6 

Összes kifizetés 19,6 0,0 19,6 

 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 19,6 millió forint az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat végrehajtása érdekében központi kezelésű előirányzat (LXV. Bethlen Gábor Alap) 
javára került átcsoportosításra.   
 
20/5 Egyéb feladatok támogatása 

20/5/1 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0   1 000,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 497,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 201% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 497,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 201% 100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− közalapítvány (1 db) 1 000,0   1 000,0 

Összes kifizetés 1 000,0 0,0 1 000,0 

 
A támogatás a centenáriumi megemlékezésért felelős Közép- és Kelet-Európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány számára került biztosításra egyedi támogatás útján. A 
támogatás révén mód nyílt többek között kulturális és tudományos programok, művészeti 
tevékenységek, történelem és társadalomtudományi munkák megjelentetésének, valamint 
emlékművek helyreállításának támogatására.  
 

20/5/2 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 600,7   2 600,7   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -105,0   -105,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 476,0 476,0     

- 2016. évi többletbevétel 257,4 257,4     

Módosítások összesen 3 229,1 733,4 2 495,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 229,1 733,4 2 495,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként -105,0 0,0 -105,0 

 - saját intézménynek -105,0 0,0 -105,0 

    = meghatározott feladatra -105,0 0,0 -105,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3 334,1 733,4 2 600,7 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 476,0 476,0 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 257,4 257,4 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 600,7 0,0 2 600,7 

2016. évi módosított előirányzat 3 229,1 733,4 2 495,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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       3 229,1 2 988,3   93% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       257,4 257,4   100% 

Támogatás 476,0     2 495,7 2 495,7 524% 100% 

Előirányzat-maradvány      476,0 476,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (6 db) 53,3   53,3 

− más fejezet intézménye (7 db) 140,9   140,9 

− alapítvány (42 db) 524,7   524,7 

− közalapítvány (5 db) 74,6   74,6 

− nonprofit társaság (7 db) 11,6   11,6 

− gazdasági társaság (28 db) 537,0   537,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (191 db) 303,8   303,8 

− magánszemély (114 db) 173,4   173,4 

− egyéb (megjelölve) 1 169,0 0,0 1 169,0 

 egyesületek, szövetségek (91 db)   915,1   915,1 

 egyéb civil szervezet (1 db) 34,0   34,0 

 egyház (34 db) 89,6   89,6 

 külföldi szervezet (50 db) 130,3   130,3 

Összes kifizetés 2 988,3 0,0 2 988,3 

 
A Kormány 1009/2015. (I. 20.) számú határozatával – a Kárpát-medencében élők 1944-45-
ben kezdődő, a Szovjetunióba kényszermunkára történő internálásának 70. évfordulójáról 
történő méltó megemlékezés céljából – a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította.  

Az emlékévhez kapcsolódó 2016. évi programok megvalósítására és pályázatok kiírására az 
1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat biztosított forrást. Az előirányzat összegét a Kormány 
1245/2016. (V. 18.) számú határozata 1.690,0 millió forinttal, az 1438/2016. (VIII. 17.) számú 
határozata 910,7 millió forinttal növelte.  

Az „Elhallgatott történelem” (GUL-16-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az 
eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és 
nemzetközi szinten. A pályázatok támogatták a történészek szakmai továbbképzését, 
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regionális és helytörténeti kutatásokat, tanulmányutakat hadifoglyok és civil elhurcoltak 
összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre (515,0 millió forint). 

A „KOR-dokumentumok” (GUL-16-B) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok 
kiállításokat, vándorkiállításokat, tanulmányköteteket, regionális és helytörténeti kutatások 
anyagának megjelenését támogatták.  (295,0 millió forint) 

„A mi történetünk” (GUL-16-C) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatásában és ezek 
megjelentetésében nyújtottak segítséget többek között kisfilmek, dokumentumfilmek, egyéni 
visszaemlékezések kiadványai, oktatási anyagok elkészítésével. A nyertes kisfilmek, irodalmi 
alkotások egy része lehetőséget kapott az országos médiában való megjelenésre. (70,0 millió 
forint) 

Az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” (GUL-16-D) című témakörhöz kapcsolódó 
pályázatok célja egységes emléktáblák elhelyezése volt minden olyan érintett településen, 
ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolyként, vagy kényszermunkára. A pályázatokra 
a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a magyarországi és határon túli civil 
szervezetek pályázhattak. (145,0 millió forint) 

A kedvezményezettek körén belül EMMI saját intézménye részére 53,3 millió forint 
támogatás került kifizetésre (Magyar Nemzeti Levéltár, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (a továbbiakban: KLIK) Berettyóújfalui Tankerület, Országos Idegennyelvű 
Könyvtár, Miskolci Egyetem, Magyar Nemzeti Múzeum javára. Összegszerűen ide tartozik az 
EMET részére feladatellátásra közvetlenül biztosított összeg is.) 

Más fejezet intézménye részére 140,9 millió forint támogatás kifizetésére került sor 
(Debreceni Szakképzési Centrum, Szerencsi Szakképzési Centrum, Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Igazságügyi Minisztérium, MTA BTK 
Kutatóközpont, Külgazdasági és Külügyminisztérium részére). 

A pályázatok mellett a forrásból valósult meg a Magyar Nemzeti Levéltár (25,0 millió forint), 
Magyar Nemzeti Múzeum (100,0 millió forint), VERITAS Történetkutató Intézet (10,0 millió 
forint) emlékévhez kapcsolódó feladatainak támogatása is. 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve megvalósításával 
kapcsolatosan 226,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 14,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
 

20/5/3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 9 950,0   9 950,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir-ra átcsop. fejezeti tartalékról 19,1   19,1   

Módosítások összesen 9 969,1 0,0 9 969,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9 969,1 0,0 9 969,1 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 9 969,1 0,0 9 969,1 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 9 950,0 0,0 9 950,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir-ra átcsop. fejezeti tartalékról 19,1 0,0 19,1 

2016. évi módosított előirányzat 9 969,1 0,0 9 969,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       9 969,1 9 019,1   90% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       9 969,1 9 969,1   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− közalapítvány (1 db) 9 019,1   9 019,1 

Összes kifizetés 9 019,1 0,0 9 019,1 

 
Az előirányzat eredeti előirányzatként nem került megtervezésre. A rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1070/2016. 
(II. 25.) Korm. határozat alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben új 
előirányzatként került megnyitásra a 20/5/3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékéve programjainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 3.000,0 millió forint 
összeggel.  
 
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat 3.000,0 millió forint, míg a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) 
Korm. határozat további 3.000,0 millió forint támogatás átcsoportosításáról rendelkezett. A 
XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1716/2016. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 
950,0 millió forint átcsoportosítására került sor a XI. Miniszterelnökség fejezet terhére. 
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Az EMMI Igazgatása terhére 19,1 millió forint került átcsoportosításra. 
 
Az előirányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló 
programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1017/2016. 
(I. 22.) Korm. határozat szerinti programok (megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő 
programok szervezése, dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése, könyvkiadás, 
tudományos feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadása, nemzetközi vonatkozások 
feldolgozása, jelentős részben pályázati formában) megvalósítását szolgálta, amelyre a Kelet- 
és Közép-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány koordinációjában 
került sor. 
 
Az előirányzaton mindösszesen 950,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 
 
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 74,4   74,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 10,0   10,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2,9   -2,9   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 46,7 46,7     

- 2016. évi többletbevétel 1,0 1,0     

Módosítások összesen 54,8 47,7 7,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 129,2 47,7 81,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 74,4 0,0 74,4 

Módosítások kedvezményezettenként -2,9 0,0 -2,9 

 - saját intézménynek -2,9 0,0 -2,9 

    = meghatározott feladatra -2,9 0,0 -2,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 57,7 47,7 10,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 46,7 46,7 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 1,0 1,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 10,0 0,0 10,0 

2016. évi módosított előirányzat 129,2 47,7 81,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 2,6 74,4 74,4 129,2 57,0 2192% 44% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 4,0     1,0 1,0 25% 100% 

Támogatás 42,6 74,4 74,4 81,5 81,5 191% 100% 

Előirányzat-maradvány 2,6    46,7 46,7 1796% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 57,0 0,0 57,0 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,2   0,2 

 egyesületek, szövetségek (1 db)   10,0   10,0 

 külföldi szervezet (3 db) 46,8   46,8 

Összes kifizetés 57,0 0,0 57,0 

 
1. részfeladat: Kiemelt művészeti célok – határon túli színházak támogatása és 

táncegyüttesek pályázata 
 
A határon túli színházak kiemelt művészeti céljainak megvalósítására (szakmai 
együttműködésre, önálló produkciók létrehozására, színházi nevelési programra és 
infrastrukturális fejlesztésre) 46,0 millió forint került felhasználásra, melyből összesen 
31,5 millió forint a professzionális határon túli színházak szakmai együttműködési 
programjai, önálló produkciói és színházi nevelési programjai megvalósítását, 14,5 millió 
forint technikai fejlesztések támogatását szolgálta. 11,5 millió forint összegben az 
előirányzat biztosított forrást a határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelt 
jelentőségű táncegyüttesei számára kiírt pályázathoz. 

 
2. részfeladat: Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása 
 
Az előirányzat a kulturális nemzetpolitika célok megvalósítását szolgálta, felhasználása e 
célkitűzések mentén és érdekében történt. 

 
A fenti előirányzat 2. Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatása c. részelőirányzatán 
16,9 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a tárca 4,4 millió forinttal támogatta a Külső 
Magyarok Kisebbségkutató és Médiaszolgáltató Kft. „Palotaforradalom Erdélyben” c. 
projektjét, amely azon erdélyi arisztokraták leszármazottainak a történetét, XXI. századi 
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helyzetét dolgozza fel könyv, ill. kiállítás formájában, akik visszaigényelték felmenőiknek a 
romániai kommunista rendszer által elkobzott ingatlanait vagy azok egy részét. 
2,9 millió forint támogatásban részesült az OSZK Könyvtári Intézete a határon túli 
könyvtárfejlesztési program folytatása céljára.  
2,4 millió forintot fordított a tárca a „Hétköznapi hősök - Írjunk történelmet!” címmel 
elindított Kárpát-medencei szintű mintaprojektre, amelynek céljai közt szerepel a helyi 
közösségek múltfeltáró aktivitásának serkentése, a generációk közötti együttműködés 
ösztönzése, a magyar kulturális értékek megóvása. 
A Népművészeti Egyesületek Szövetségének 1,7 millió forint összegű támogatása tette 
lehetővé, hogy anyaországi kézműves mesterek tartsanak bemutató előadásokat a Sydney-ben 
megszervezett XVI. Ausztráliai Magyar Találkozón. 
A Bogányi-zongora kolozsvári bemutatására 1,5 millió forintot fordított a tárca (ez lehetővé 
tette a bemutató koncert ingyenes látogatását az érdeklődők részére), illetve ugyancsak 1,5 
millió Ft-tal támogatta az Aranycsapat Alapítvány Kárpát-medence-szerte megtartott 
kulturális rendezvényeit. 
1,0 millió forint támogatás került odaítélésre az Erdélyi Magyar Írók Ligájának 
rendezvényeire, illetve 0,9 millió forinttal került támogatásra az erdélyi Szilágycseh városban 
a két világháború helyi áldozatainak emlékét megörökítő emlékmű felállítása. 
 
2016. december hónapban került átcsoportosításra  a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján az előirányzatra 10,0 millió forint, a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület „A 
magyar kultúra megőrzése, értékeinek minél szélesebb körben történő megismertetése” c. 
programjának támogatása céljára. 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat végrehajtásával átcsoportosításra került a LXV. Bethlen Gábor Alap részére 0,2 
millió forint összegben.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 46,5 millió forintos összegéből a Kalotaszegi 
napok, valamint az NKA Igazgatóságával kötött két szerződés alapján határon túli színházak 
támogatása valósult meg. 0,6 millió forint kötelezettségvállalása meghiúsult. Ennek 
visszahagyása az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal történt, azonban már nem került 
sor szerződéskötésre, így az a 2016. évi 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány része. 
 
A Határon túli kulturális feladatok támogatása előirányzaton 69,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett.  
 
20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4,0   4,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4,0 0,0 4,0 0,0 

3386



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4,0 0,0 4,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4,0 0,0 4,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 4,0 0,0 4,0 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 4,0   4,0 

Összes kifizetés 4,0 0,0 4,0 

 
Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi egyezményekben 
megfogalmazottak alapján tárcaközi megállapodásokban, munkatervekben több évre szóló 
együttműködési keretet határoz meg. Az ágazat jó kapcsolatokra törekszik az EU-
tagállamokon kívüli térségekkel, országokkal is.  
A jogcímen 4,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre a kétoldalú kulturális 
munkatervi feladatok támogatására. Az összeg a József Attila Kör Irodalmi Egyesület és a 
stuttgarti Akademie Schloss Solitude 2016. évi csereprogramjának megvalósítását szolgálta.  
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 

20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5,4   5,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,1 20,1     

Módosítások összesen 20,1 20,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 25,5 20,1 5,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5,4 0,0 5,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,1 20,1 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,1 20,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 25,5 20,1 5,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 26,9 5,4 5,4 25,5 25,5 95% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 0,1         0%   

Támogatás 40,4 5,4 5,4 5,4 5,4 13% 100% 

Előirányzat-maradvány 6,5    20,1 20,1 309% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye (1 db) 20,0   20,0 

− nonprofit társaság (1 db) 0,8   0,8 

− egyéb (megjelölve) 4,7 0,0 4,7 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,1   0,1 

 egyéb civil szervezet (1 db)   4,6   4,6 

Összes kifizetés 25,5 0,0 25,5 

 
A 2016. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok támogatására 5,4 millió forint eredeti 
előirányzat állt rendelkezésre. A jogcímen megtervezett eredeti kiadási előirányzat az előző 
évi maradvány előirányzatosítását (fel nem használt támogatások visszafizetéséből) követően 
25,5 millió forintra emelkedett. Az összeg az alábbi szakmai feladatok megvalósítását 
biztosította:  

− 4,6 millió forint a finnugor kapcsolatrendszer ápolásával összefüggő feladatok 
ellátásához szükséges költségekre a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar 
Nemzeti Szervezete (FNVK MNSZ) részére. Az FNVK MNSZ kulturális, kisebbségi 
jogi, az anyanyelv és az identitás kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezet, amely 
fontos kulturális diplomáciai feladatokat lát el, kapcsolódási pontokat teremt a 
finnugor népek és azok kultúrája között.  

− 0,8 millió forint a svájci székhelyű Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetségének 
(WFIMC) fizetendő éves tagdíjra. A tagdíj kifizetése a Filharmónia Magyarország 
Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján 
valósult meg.  

− 20,0 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a lengyelországi 
magyar kulturális évadhoz kapcsolódó programok megvalósításához került biztosításra 
a Balassi Intézet részére az 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat 3. pontja szerint.  

− 0,1 millió forint maradvány a 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében a 
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet részére a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontjában előírt 
forrásbiztosítás érdekében átcsoportosításra került. 

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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20/9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 
20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések 

20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12,3   12,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 2,2   2,2   

Módosítások összesen 2,2 0,0 2,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 14,5 0,0 14,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12,3 0,0 12,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2,2 0,0 2,2 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 2,2 0,0 2,2 

2016. évi módosított előirányzat 14,5 0,0 14,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 14,5 12,3 12,3 14,5 14,5 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 14,5 12,3 12,3 14,5 14,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (1 db) 14,5   14,5 

Összes kifizetés 14,5 0,0 14,5 
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Uniós kötelezettségből fakadóan (1295/2013/EU Rendelet) az előirányzat fedezte a 2014-től 
elindult Kreatív Európa program (2014-2020) hazai végrehajtását ellátó Kreatív Európa Iroda 
2016. évi működési támogatását. A támogatás a Kreatív Európa  program megfelelő hazai 
implementációján kívül biztosította az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar 
részvétellel kapcsolatos feladatok ellátását is. A fejezeti kezelésű előirányzaton 12,3 millió 
forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely 2,2 millió forint fejezeten 
belüli átcsoportosítással 14,5 millió forintra módosult. 
A Kreatív Európa Nonprofit Kft. ebből az összegből biztosította többek között a pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatos információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást 
(pl. partnerkeresés, tanácsadás), valamint kiadványokat készített, előadásokat tartott, ezáltal is 
segítve és ösztönözve a hazai szervezetek részvételét az új keretprogramban. A program által 
nyújtott pályázati források lehetőséget teremtettek magyar kulturális szervezeteknek arra, 
hogy nemzetközi együttműködésekben vegyenek részt, ezáltal bekerülve a nemzetközi 
kulturális életbe. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

20/11/1 Filmszakmai támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 69,8   69,8   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 40,0   40,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,8 127,8     

- 2016. évi többletbevétel 13,0 13,0     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 53,0   53,0   

Módosítások összesen 248,8 140,8 108,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 318,6 140,8 177,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 69,8 0,0 69,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 248,8 140,8 108,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,8 127,8 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 13,0 13,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 40,0 0,0 40,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0 0,0 15,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 53,0 0,0 53,0 

2016. évi módosított előirányzat 318,6 140,8 177,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 8 575,8 69,8 69,8 318,6 160,8 2% 50% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       13,0 13,0   100% 

Támogatás 8 630,6 69,8 69,8 177,8 177,8 2% 100% 

Előirányzat-maradvány 73,0    127,8 127,8 175% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 1,0   1,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,9   0,9 

− alapítvány (3 db) 4,7   4,7 

− nonprofit társaság (8 db) 25,1   25,1 

− gazdasági társaság (16 db) 114,9   114,9 

− önkormányzat/vagy intézménye (7 db) 6,2   6,2 

− egyéb (megjelölve) 8,0 0,0 8,0 

 egyesületek, szövetségek (3 db) 8,0   8,0 

Összes kifizetés 160,8 0,0 160,8 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2016. évben az „art” besorolású mozik működésének 
támogatására, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatására 
pályázati kiírás útján 69,8 millió forint került megtervezésre. 
A fejezeti általános tartalék terhére átcsoportosított 15,0 millió forint forrás tette lehetővé a 
„Verespatak 300 tonna arany” című dokumentumfilm pótforgatásának támogatását.  
 
Ezen felül az EMMI Igazgatás terhére átcsoportosított 53,0 millió forint szolgált az évközben 
megjelenő filmszakmai támogatási igények fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvények, 
filmszakmai működési és programtámogatások, filmes akadálymentesítések, filmkészítési 
tevékenységek finanszírozására, illetve az egyéb szakmai feladatok ellátására. A 2016. évben 
támogatásra került a 13. Jameson CineFest filmfesztivál, a 23. Titanic Nemzetközi 
Filmfesztivál, a Szolnoki Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál, az Országos 
Diákfilmszemle megvalósítása, továbbá a Magyar Filmművészek Szövetségének és a HSC 
Magyar Operatőrök Társaságának, a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.-nek, az Art-Mozi 
Egyesületnek és a Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek működési kiadásai. Az 
előirányzat biztosította továbbá az „Utolsó vacsora” című egyedi animációs festményfilm, egy 
roma/cigány holokausztot bemutató dokumentumfilm, valamint a természetfilm fesztivál 
mentor programjának támogatását.  
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Az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 40,0 millió forint került átcsoportosításra a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló keret terhére a Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál Gödöllő 2017. szakmai koncepciójának és megvalósításának támogatására. 
 
2015. évi szabálytalanul felhasznált támogatás év végi visszafizetéséből 13,0 millió forint 
bevétel keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került 
kimutatásra. 
 
Az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozatból adódóan 0,9 millió forint a ME fejezetébe került 
átcsoportosításra.  
 
 2016. évben az előirányzaton 144,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 13,0 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
 

20/11/2 A KOGART támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0   200,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 200,0 0,0 200,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 200,0 0,0 200,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (1 db) 200,0 200,0   

Összes kifizetés 200,0 200,0 0,0 

 
Az előirányzat biztosította a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) 1852/2014. 
(XII. 30.) Korm. határozat szerinti támogatásának forrását. Az alapítvány 2016-ban 200,0 
millió forint támogatást kapott működési kiadásaira és a kortárs képzőművészet 
népszerűsítésére kiállítások megrendezésével és katalógusok kiadásával. 
 

20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 228,8   228,8   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 140,0 140,0     

Módosítások összesen 140,0 140,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 368,8 140,0 228,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 228,8 0,0 228,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 140,0 140,0 0,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 140,0 140,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 368,8 140,0 228,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 228,8 228,8 228,8 368,8 368,8 161% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 368,8 228,8 228,8 228,8 228,8 62% 100% 

Előirányzat-maradvány      140,0 140,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (1 db) 368,8 368,8   

Összes kifizetés 368,8 368,8 0,0 

 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark meghatározó szerepet vállal hazánk kulturális 
emlékeinek őrzésében, a nemzeti összetartozás-tudat megerősítésében. Ópusztaszer az 
átélhető nemzettudat kiemelt helyszínévé vált az elmúlt években. A 2016. évi működés, 
valamint a programok támogatásával számos olyan rendezvény valósult meg, amely néprajzi 
és történelmi hagyományainkat, nemzeti identitásunkat erősíti, valamint ráirányítja a 
figyelmet a térség turisztikai szempontból különleges, idáig kevésbé ismert érdekességeire, 
legyen az természeti vagy kulturális érték.  
 
Az előirányzaton eredeti előirányzatként 228,8 millió forint került megtervezésre, amely a 
2015. évben keletkezett 140,0 millió forint maradvány (1980/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat) összegével emelkedett. A módosított előirányzat a 2016. évben felhasználásra 
került. 

 

20/11/5 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és 
események támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 250,0   250,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 250,0 0,0 250,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   250,0 250,0 250,0 250,0   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   250,0 250,0 250,0 250,0   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (3 db) 15,0   15,0 

− közalapítvány (1 db) 10,0   10,0 

− nonprofit társaság (10 db) 155,0   155,0 

− gazdasági társaság (2 db) 10,0   10,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (4 db) 20,0   20,0 

− egyéb (megjelölve) 40,0 0,0 40,0 

 egyesületek, szövetségek (4 db) 20,0   20,0 

 külföldi szevezet (2 db) 20,0   20,0 

Összes kifizetés 250,0 0,0 250,0 

 
A kiemelt fesztiválok továbbá a nemzetközi, határon túli, valamint további országos 
jelentőségű művészeti és közösségi fesztiválok és kulturális rendezvények támogatására 
szolgáló 250,0 millió forint forrás 26 művészeti, közösségi művelődési és egyéb kulturális 
rendezvény támogatására adott lehetőséget.  
Az előirányzat biztosított forrást többek között a Partiumi Magyar Napok (8,0 millió forint), a 
Kolozsvári Magyar Napok (12,0 millió forint), a Csángó Fesztivál (10,0 millió forint), a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó (35,0 millió forint), a Vidor Fesztivál (10,0 millió forint), a 
Művészetek Völgye (40,0 millió forint), a 25. Jubileumi Zempléni Fesztivál (40,0 millió 
forint) programjainak megvalósításához. 
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20/11/20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2016. évi többletbevétel 83,1 83,1     

Módosítások összesen 83,1 83,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 83,1 83,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 83,1 83,1 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 83,1 83,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 83,1 83,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 695,7     83,1 71,9 10% 87% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 243,0     83,1 83,1 34% 100% 

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 452,7        0%   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 59,1   59,1 

− gazdasági társaság (1 db) 12,8   12,8 

Összes kifizetés 71,9 0,0 71,9 

 
Eredeti előirányzat nem került tervezésre, a 83,1 millió forint bevétel az elszámolásokból 
eredő visszafizetésekből keletkezett.  
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Az előirányzat felhasználására két szerződés megkötésére került sor: A Multeam 36 Kft-vel 
12,8 millió forint összegben a Milánói Scala múzeumban koncert megrendezése érdekében, 
valamint az EMMI Igazgatással a Milánói Világkiállításhoz kapcsolódó rendezvény, 
tanácsadás, utazás, cd, könyvkiadás, eszközbérlés feladatokra 59,1 millió forint összegben.  
A felhasználást követően 11,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett.  
  
20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása 

20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő 
programja 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 262,1   262,1   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 25,0   25,0   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -151,5   -151,5   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -29,0   -29,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,3 7,3     

- 2016. évi többletbevétel 0,8 0,8     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 6,8   6,8   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 34,1   34,1   

Módosítások összesen -106,5 8,1 -114,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 155,6 8,1 147,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 262,1 0,0 262,1 

Módosítások kedvezményezettenként -180,5 0,0 -180,5 

 - saját intézménynek -29,0 0,0 -29,0 

    = meghatározott feladatra -29,0 0,0 -29,0 

 - más fejezet intézménynek -150,5 0,0 -150,5 

    = meghatározott feladatra -150,5 0,0 -150,5 

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1,0   -1,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 74,0 8,1 65,9 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,3 7,3 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,8 0,8 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 25,0 0,0 25,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 6,8 0,0 6,8 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 34,1 0,0 34,1 

2016. évi módosított előirányzat 155,6 8,1 147,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 231,3 262,1 262,1 155,6 145,0 63% 93% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 0,8     0,8 0,8 100% 100% 

Támogatás 232,9 262,1 262,1 147,5 147,5 63% 100% 

Előirányzat-maradvány 4,9    7,3 7,3 149% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 1,5   1,5 

− más fejezet intézménye (2 db) 1,8   1,8 

− alapítvány (2 db) 5,0   5,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (23 db) 83,9   83,9 

− egyéb (megjelölve) 52,8 0,0 52,8 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,7   0,7 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 25,0   25,0 

 egyház (31 db) 27,1   27,1 

Összes kifizetés 145,0 0,0 145,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 262,1 millió forint került megtervezésre, amelynek terhére 
180,5 millió forint került átcsoportosításra (saját intézmény javára: 29,0 millió forint, ezen 
belül az EMMI irányítása alatt lévő könyvtárak ODR támogatására 25,5 millió forint, 
Könyvtári minőségi díjra 2,0 millió forint, PIM viharkár helyreállításra 1,5 millió forint; 
valamint más fejezet javára: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum 2016. évi működési támogatása 146,7 millió forint, más fejezet irányítása alatt lévő 
könyvtárak ODR támogatása összesen 3,8 millió forint). Az előirányzat javára év közben 65,9 
millió forint került átcsoportosításra (Kormány hatáskörben az 1787/2016 (XII. 17.) Korm. 
határozattal 25,0 millió forint a Magyar Festők Társasága részére Karátson Gábor Emlékház 
támogatása érdekében, fejezeti tartalékról 6,8 millió forint, saját intézménytől 34,1 millió 
forint), valamint sor került a 2015. évi maradvány igénybevételére 7,3 millió forint összegben, 
illetve többletbevétel realizálására 0,8 millió forint összegben. Mindezek révén a 2016. évi 
módosított előirányzat összege 155,6 millió forintra módosult. 
 
A jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását 
szolgálta: 
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− Egyházi levéltárak működésének támogatása  
A tárca 2016. évben 27,0 millió forintot biztosított a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett 
egyházi levéltárak költségvetési támogatására. A támogatás az egyházi levéltárakban őrzött, 
maradandó értékű iratok szakszerű kezelését és kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai 
feltételek javítására volt felhasználható. A támogatás megítéléséről és mértékéről a 
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény (Ltv.) 34/C. §-a rendelkezik (determináció). A támogatás jól hasznosul, mivel 
biztosítékul szolgál a maradandó értékű iratok megőrzésére, használhatóságának növelésére, a 
levéltárak szolgáltató tevékenységének bővítésére. 
 

− Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása 
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a magyar könyvtári rendszer egyik 
legjelentősebb szolgáltatási rendszere. Működtetésével a vidéken élő emberek esélyei 
érdemben és ténylegesen növelhetőek azáltal, hogy a települési könyvtárak közvetítésével a 
tudományos és ismeretterjesztő művek, valamint a tanuláshoz, átképzéshez, egyéni 
művelődéshez keresett irodalom mindenki számára hozzáférhetővé válik. Az ODR 
működtetése lehetővé teszi az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, 
gyors lebonyolítását annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a számára fontos 
információhoz, könyvtári dokumentumhoz. A Kultv. 72. §-a szerint a tárca költségvetési 
fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentum-ellátási rendszer létrehozásának és 
fenntartásának feltételeiről, amelyre a 2016. évben 66,0 millió forint állt rendelkezésre. A 
részletszabályokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) 
Korm. rendelet tartalmazza.  
 

− Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum támogatása 
A részfeladat egyedi támogatás útján biztosította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum 2016. évi fenntartási költségeit, 160,0 millió forint összegben. A 
támogatásból 13,3 millió forint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére került biztosításra, a 
fennmaradó 146,7 millió forint - az EMMI és ME közötti megállapodás alapján, a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működésének finanszírozása 
érdekében - átcsoportosításra került a XI. Miniszterelnökség fejezetre. 
 

− Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert 
támogatása 

A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működő Vésztő-Mágor Történelmi 
Emlékhely és Csolt Monostor Középkori Romkert – 2016. január 1-jével – átadásra került 
Vésztő Város Önkormányzata részére. Az átadás-átvételi megállapodás értelmében a feladat 
ellátására 2016-ban a tárca 34,1 millió forint támogatást biztosított. 
 

− Egyéb szakmai feladatok támogatása 
A fejezeti kezelésű előirányzat továbbá egyedi támogatás útján biztosította a 
közgyűjtemények modellértékű kezdeményezéseinek támogatását 39,6 millió forint 
összegben (Könyvtári Minőségi Díj, Szelecky Zita Emlékház tetőszerkezetének felújítása, 
Karátson Gábor Emlékház támogatása, műtárgykölcsönzéshez kapcsolódó biztosítási 
költségek, a Göncöl Alapítvány 2016. évi működési támogatása, Haynald Lajos bíboros érsek 
emlékkiállítás támogatása, Múzeumok Éjszakája 2016. évi kiemelt helyszín támogatása).  
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Az előirányzaton 10,6 millió forint maradvány keletkezett. Ebből 8,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány.  
 

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 176,8   176,8 14,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 577,0   4 577,0   

- Más fejezettől kapott előirányzat 172,3   172,3   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -1,2   -1,2   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -16,9   -16,9 -2,3 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 212,1 212,1     

- 2016. évi többletbevétel 90,0 90,0     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 29,2   29,2   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 10,0   10,0 5,7 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -17,4 

Módosítások összesen 5 072,5 302,1 4 770,4 -14,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 249,3 302,1 4 947,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 176,8 0,0 176,8 

Módosítások kedvezményezettenként -18,1 0,0 -18,1 

 - saját intézménynek -16,9 0,0 -16,9 

    = meghatározott feladatra -16,9 0,0 -16,9 

 - más fejezet intézménynek -1,2 0,0 -1,2 

    = meghatározott feladatra -1,2 0,0 -1,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 5 090,6 302,1 4 788,5 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 212,1 212,1 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 90,0 90,0 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 172,3 0,0 172,3 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 577,0 0,0 4 577,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 29,2 0,0 29,2 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 10,0 0,0 10,0 

2016. évi módosított előirányzat 5 249,3 302,1 4 947,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 480,9 176,8 176,8 5 249,3 4 901,4 1019% 93% 

ebből:  személyi juttatás   14,0 14,0         

Bevétel 8,4     90,0 90,0 1071% 100% 

Támogatás 628,5 176,8 176,8 4 947,2 4 947,2 787% 100% 

Előirányzat-maradvány 41,7    212,1 212,1 509% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (5 db) 22,0   22,0 

− közalapítvány (1 db) 1,0   1,0 

− nonprofit társaság (9 db) 4 602,3   4 602,3 

− gazdasági társaság (4 db) 1,0   1,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (16 db) 22,2   22,2 

− magánszemély (1 db) 0,1   0,1 

− egyéb (megjelölve) 252,8 0,0 252,8 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 85,9   85,9 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 61,5   61,5 

 egyesületek, szövetségek (34 db) 88,5   88,5 

 egyház (3 db) 2,9   2,9 

 külföldi szervezet (6 db) 14,0   14,0 

Összes kifizetés 4 901,4 0,0 4 901,4 

 
Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 176,8 millió forint, módosított előirányzata 
4.947,2 millió forint volt. 
Az előirányzaton évközben rendelkezésre álló keret a társadalmi és gazdasági fejlődést 
előmozdító kulturális és közösségi alapú, a közösségi művelődést elősegítő programok, 
képzések, rendezvények, fejlesztések és együttműködési programok megvalósulását szolgálta. 
 
A forrás terhére került biztosításra ezen kívül több, a közösségi művelődés terén kiemelkedő 
tevékenységet végző szervezet, úgyis mint a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – 
KÓTA (13,0 millió forint), melynek forrását a fejezeti általános tartalék terhére biztosította a 
tárca, továbbá a Fonó Budai Zeneház (16,5 millió forint) és a Szövetség az Életen Át Tartó 
Tanulásért szervezet (17,5 millió forint) programjainak és működésének támogatása.  
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Az NGM által meghatározott feladatra átadott többlet támogatás a Szülőfalunk Békásmegyer 
című könyv kiadását (0,9 millió forint), a Nagykunság Szépe verseny megrendezését (0,6 
millió forint), a Székely Fesztivál (18,5 millió forint), a Történelmi Vitézi Rend 1956-os 
forradalom és szabadságharc központi megemlékezés (0,3 millió forint), valamint a Magyar 
Népművelők Egyesülete szakmai programjának (2,0 millió forint) megvalósítását tette 
lehetővé. A Földművelésügyi Minisztérium és az EMMI között 2016. december 20-án 
létrejött megállapodás a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat létrehozására 150,0 millió 
forint előirányzat átcsoportosítást eredményezett, amely az év végére tekintettel nem került 
lekötésre. 
 
A „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési 
tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat alapján 
a közművelődési intézmények fejlesztésére 2005-2006. évben meghirdetett hosszú lejáratú 
Közkincs hitel program támogatására – az önkormányzatok által felvett hitelek tőke és ügyleti 
kamat törlesztésére – a tárca együttműködési megállapodást kötött 0,5 millió forint összegben 
az NKA Igazgatóságával a feladat kincstári lebonyolítási rend szerinti finanszírozására. A 
feladatra ténylegesen 0, 4 millió forint került felhasználásra. 
 
Az amatőr- és népművészeti területen 2016-ben is meghatározásra kerültek azok az országos 
jelentőségű rendezvények, amelyeket – hagyományuk, magas szakmai színvonaluk miatt – a 
tárca méltónak tart arra, hogy díjaikhoz hozzájáruljon, elősegítve ezáltal a közösségi 
művelődés értékteremtő erejének elismerését.  Amatőr- és népművészeti rendezvények 
lebonyolítására és kiemelt szakmai értékeket képviselő díjaik támogatására 2016-ben összesen 
18,0 millió forintot fordított a szakterület, amelyből 8,5 millió forint az Igazgatás terhére 
került átcsoportosításra. 
 
A Nép- és világzenei exportiroda létrehozására és 2016. évi működési költségeire 14,0 millió 
forint került átadásra a HH részére. 
 
42,0 millió forint összegben az előirányzat biztosította a 1850/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozat Makovecz Imre Alapítvány által megvalósított feladatok forrását. 
 
A 1787/2016. (XII.17.) Korm. határozat alapján mindösszesen 4.535,0 millió forinttal 
emelkedett meg az előirányzat, amely összegből a 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat által 
előírt öt feladat került támogatásra. A Kormány határozat értelmében a megvalósító NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére vidéki folyóiratok támogatására 960,0 
millió forintot, Roma Kulturális Központ létrehozására 1.600,0 millió forintot, szimfonikus 
zenekarok támogatására 1.500,0 millió forintot, a Magyar Rádió Zenei együtteseinek 
támogatására 300,0 millió forintot, technikai eszközök cseréjére 175,0 millió forintot 
biztosított a tárca. 
 
Az előirányzat a kulturális alapellátás kiterjesztését szolgálta, azon célkitűzést, hogy minden 
magyar ember hozzáférjen a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez és így 
erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és 
gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. 
 
A fenti előirányzat A kulturális alapellátás feladataira 100,0 millió forint állt rendelkezésre. 
Ebből a tárca 24,4 millió forint összegben pályázatot hirdetett 1000 fő alatti települések 
kulturális alapellátásának támogatására, hogy minden magyar ember hozzáférjen a társadalom 
emelkedéséhez szükséges értékekhez és így erősödjön a magyar identitás, kibontakozzanak a 
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kultúra jóléti, társadalomfejlesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. A felhívásra 131 
pályázat érkezett be, ebből 84 pályázat részesült támogatásban. További 10,0 millió forint 
meghívásos pályázat keretében került meghirdetésre, a kulturális alapellátással összefüggő 
kísérleti projektek megvalósítására, amelyből 5,0 – 5,0 millió forintot nyert az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Kft., valamint a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 
25,0 millió forint támogatásban részesültek a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 2016. évi 
programjai, 15,0 millió forinttal támogatta a tárca a „Kincses Kultúróvoda” c. projektet, 
amelynek fő célkitűzése, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését 
erősítse, illetve elősegítse, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az 
óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban 
vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat. 
10,0-10,0 millió forint támogatásban részesült az A38 Nonprofit Kft. „Filmarchívum 
gondozása és bővítése” c. programja, ill. a Magyar Népművelők Egyesületének „Kultúrházak 
éjjel-nappal” c. programja. 
3,0 millió forinttal támogatta a tárca az Országos Széchenyi Kör „A mi Széchenyink” c. 
Kárpát-medencei szintű vetélkedősorozatának megvalósítását, 2,6 millió forinttal az Európai 
Folklór Központért Egyesület „A magyar néphagyomány eurázsiai elemeiből helyben elérhető 
kulturális értékek hozzáférhetőségének bővítése” c. programját. 
 
A két részfeladat tekintetében 105,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 242,6 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
 
20/13 Művészeti tevékenységek 

20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 257,9   1 257,9 202,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 475,0   475,0   

- Más fejezettől kapott előirányzat 20,5   20,5   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -4,0   -4,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -750,0   -750,0 -202,0 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 513,2 513,2     

- 2016. évi többletbevétel 36,9 36,9     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 60,9   60,9   

Módosítások összesen 352,5 550,1 -197,6 -202,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 610,4 550,1 1 060,3 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 257,9 0,0 1 257,9 

Módosítások kedvezményezettenként -754,0 0,0 -754,0 

 - saját intézménynek -750,0 0,0 -750,0 

    = meghatározott feladatra -750,0 0,0 -750,0 

 - más fejezet intézménynek -4,0 0,0 -4,0 

    = meghatározott feladatra -4,0 0,0 -4,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 106,5 550,1 556,4 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 513,2 513,2 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 36,9 36,9 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 20,5 0,0 20,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 475,0 0,0 475,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 60,9 0,0 60,9 

2016. évi módosított előirányzat 1 610,4 550,1 1 060,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. 
évi 

eredeti 
előirán

yzat 

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 679,5 1 257,9 1 257,9 1 610,4 1 512,9 223% 94% 

ebből:  személyi juttatás   202,0 202,0         

Bevétel 56,4     36,9 36,9 65% 100% 

Támogatás 1 054,4 1 257,9 1 257,9 1 060,3 1 060,3 101% 100% 

Előirányzat-maradvány 81,2    513,2 513,2 632% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 100,0   100,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 23,0   23,0 

− alapítvány (5 db) 12,2   12,2 

− nonprofit társaság (17 db) 981,0   981,0 

− gazdasági társaság (8 db) 310,0   310,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db ) 0,6   0,6 

− egyéb (megjelölve) 86,1 0,0 86,1 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 3,0   3,0 

 egyesületek, szövetségek (9 db) 62,0   62,0 

 befizetési kötelezettség (1 db) 21,1   21,1 

Összes kifizetés 1 512,9 0,0 1 512,9 

 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 1.257,9 millió forint került 
megtervezésre, amely évközben 1.610,4 millió forintra módosult.  
 
A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását támogatta: 
 

− Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram 
A tárca a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a 
korábbi években pályázatot hirdetett meg forgóeszköz-hitel felvételére és kamattámogatás 
elnyerésére. A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket 
hitelből finanszírozták, 50%-os kamattámogatásban részesültek a K&H Bank Zrt.-től. A banki 
partner nyílt, transzparens és diszkriminációmentes eljárás keretében került kiválasztásra. A 
pályázat 2016-ban lezárult. A 2016. évben a korábbi pályázatok kapcsán 0,4 millió forint 
került kifizetésre. 
 

− Előadóművészeti és alkotóművészeti tevékenység 
A 2016. évi kiemelt kategóriájú koncertprogramok megrendezéséhez a Zeneakadémia 750,0 
millió forint támogatásban részesült. A Zeneakadémia Koncertközpont az ország egyik 
legfontosabb komolyzenei koncerthelyszíne, és teljesítménye nemzetközi mércével mérve is 
kimagasló. Sikerült visszaadni a kamarazene rangját: a Zeneakadémia Nagytermében olyan 
kamarazenei produkciók zajlottak le teltház előtt, melyek korábban hiányoztak a többi 
koncertszervező kínálatából, vagy csak kisebb termekben vállalkoztak megrendezésükre. 
Az előirányzat terhére a BMC Budapest Music Center Nonprofit Kft. 290,0 millió forint 
működési támogatásban részesült. A Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület 
részére az Auer Akadémia hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny megrendezésére 
47,5 millió forint került biztosításra.  
 
A rendelkezésre álló előirányzat biztosította többek között a Müpa Budapest Művészetek 
Palotája részére Krzysztof Pendereczki zeneszerző gyászmiséje megírásának költségeit 24,0 
millió forint összegben, valamint a 2016. évi Labdarúgó EB-n való kulturális megjelenés 
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Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz átcsoportosított költségeit 4,0 millió forint 
összegben.  
 
A színházi fesztiválok közül a POSZT 7,5 millió forint, a KASZT 3,0 millió forint, a III. 
Keresztény Színházi Fesztivál 5,0 millió forint, a XXV. Mandala Nyár programjai és 
musicalének bemutatója 6,0 millió forint összegben került támogatásra. A fesztiválok, mint a 
magyar színházi élet seregszemléi ez évben is jelentős szakmai és közönségérdeklődés mellett 
zajlottak, a versenyprogramok mellett számos kísérőrendezvényre, off-programra is sor 
került. 
A Placido Domingo „Operalia Sztárjai” elnevezésű program megvalósításához 7,5 millió 
forinttal, a Soproni Színház két produkciójának bemutatásához 8,0 millió forinttal járult hozzá 
a tárca. 
A könnyűzenei életben tevékenykedő A38 Nonprofit Kft. programjainak megvalósításához 
25,0 millió forint támogatásban részesült. 
 
Az előirányzatról a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ rendezvénytermének felújítása 
22,0 millió forint összegben került támogatásra. A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. 
a 2016. évi szakmai programjai megvalósításához 30,0 millió forint támogatásban részesült. 
 
A tárca a fejezeti általános tartalékról előirányzat-átcsoportosítás keretében biztosított forrást 
a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. működési kiadásaira (10,0 millió forint), a Magyar 
Kanizsai Udvari Kamaraszínház szakmai feladataira és működésére (20,0 millió forint), az 
Operaház 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kötődő programjainak 
megvalósítására (24,0 millió forint), továbbá az Orpheusz Kiadó Csontos János kötetei 
kiadásának (1,5 millió forint). 
Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetéből megállapodással feladatra átadott összeg 20,5 
millió forintot tett ki, melyből a Scolar Kiadó 2,0 millió forint, a Székely Szeretetszolgálat 
18,5 millió forint összegű támogatásban részesült. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal rendkívüli kormányzati intézkedések tartalék 
előirányzatról átadott forrás terhére, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia elnevezésű 
programjának megvalósítása feladatra a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 
400,0 millió forint, az 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján a Recirquel Újcirkuszi 
Társulat külföldi szerepléseinek és szakmai programjának megvalósítása céljából a Budapest 
Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. 50,0 millió forint, valamint a Budapesti Víz 
Világtalálkozó 2016. évi esemény kulturális kísérőrendezvényeinek megvalósítása érdekében 
a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. 20,9 millió forint, a Well PR Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 4,0 millió forint támogatásban részesült.  
 
Az előirányzaton 64,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 32,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, mely az év végén meghiúsult 
kötelezettségvállalásokból adódott. 
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20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és 
művészeti pályázatok) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 331,3   1 331,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 42,4 42,4     

- 2016. évi többletbevétel 35,1 35,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 60,5   60,5   

Módosítások összesen 138,0 77,5 60,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 469,3 77,5 1 391,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 331,3 0,0 1 331,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 138,0 77,5 60,5 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 42,4 42,4 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 35,1 35,1 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 60,5 0,0 60,5 

2016. évi módosított előirányzat 1 469,3 77,5 1 391,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 422,9 1 331,3 1 331,3 1 469,3 1 368,1 96% 93% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 44,0     35,1 35,1 80% 100% 

Támogatás 1 380,7 1 331,3 1 331,3 1 391,8 1 391,8 101% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,5    42,4 42,4 105% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 0,4   0,4 

− más fejezet intézménye (7 db) 9,1   9,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (4 db) 12,7   12,7 

− alapítvány( 67 db) 309,3   309,3 

− nonprofit társaság (111 db) 476,5   476,5 

− gazdasági társaság (2 db) 0,8   0,8 

− önkormányzat/vagy intézménye (34 db) 86,5   86,5 

− egyéb (megjelölve) 472,8 0,0 472,8 

 egyesületek, szövetségek (118 db)  468,3   468,3 

 külföldi szervezet (4 db) 4,5   4,5 

Összes kifizetés 1 368,1 0,0 1 368,1 

 
Az eredeti előirányzaton 1.331,3 millió forint állt rendelkezésre, melyet a 2015. évi 
maradvány igénybevétele 42,4 millió forinttal, a támogatások elszámolásából adódó bevétel 
35,1 millió forinttal, a 20/13/10 fejezeti kezelésű előirányzatról történt fejezeten belüli 
átcsoportosítás további 60,5 millió forinttal, mindösszesen 138,0 millió forinttal emelt meg.  
A rendelkezésre álló forrást az ágazat az alábbi, Emtv. szerinti működési és 
programpályázatok támogatására fordította:   

− Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok működési pályázata: a pályázati 
keretösszeg 145,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 29 db;  

− Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 
működési pályázata: a pályázati keretösszeg 1.027, 8 millió forint volt, a támogatott 
pályázatok száma 96 volt;   

− Hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására meghirdetett meghívásos 
pályázatok a működési pályázaton forráshiányos kategóriába sorolt pályázók részére: a 
pályázati keretösszeg 8,0 millió forint, valamint a meghívásos hiánypótló II. pályázat 
71,5 millió forint volt a 2015. évi előirányzat maradványból, valamint 2016. évi 
többletbevételből, a támogatott pályázatok száma összesen 25 db 

− Meghívásos zenei szakmai művészeti programok támogatását célzó pályázat 5,0 millió 
forint volt, a támogatott pályázatok száma: 2 db 

− Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat 
előadó-művészeti szervezetek részére (színház- és táncművészeti terület): a pályázati 
keretösszeg 149,5 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 239 db.  

− Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat 
(zenekarok és énekkarok részére): a pályázati keretösszeg 19,0 millió forint volt, a 
támogatott pályázatok száma 20 db. 

Az előirányzaton 97,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,7  forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.  
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20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 79,2   79,2   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -79,2   -79,2   

Módosítások összesen -79,2 0,0 -79,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 79,2 0,0 79,2 

Módosítások kedvezményezettenként -79,2 0,0 -79,2 

 - saját intézménynek -79,2 0,0 -79,2 

    = meghatározott feladatra -79,2 0,0 -79,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   79,2 79,2         

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   79,2 79,2         

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala nyilvántartásba vételével regisztrált jogkezelő szervezetként végzi a 
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közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához 
adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A jogdíjak 
fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A jogdíjakra és a MISZJE működésére biztosított 
79,2 millió forint az OSZK-hoz került átcsoportosításra. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 

20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 579,9   1 579,9   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 214,8 214,8     

- 2016. évi többletbevétel 0,7 0,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -79,9   -79,9   

Módosítások összesen 135,6 215,5 -79,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 715,5 215,5 1 500,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 579,9 0,0 1 579,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 135,6 215,5 -79,9 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 214,8 214,8 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,7 0,7 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -79,9 0,0 -79,9 

2016. évi módosított előirányzat 1 715,5 215,5 1 500,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 471,3 1 579,9 1 579,9 1 715,5 1 503,1 102% 88% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       0,7 0,7   100% 

Támogatás 1 555,0 1 579,9 1 579,9 1 500,0 1 500,0 96% 100% 

Előirányzat-maradvány 131,1    214,8 214,8 164% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 82,2   82,2 

− egyéb (megjelölve) 1 420,9 0,0 1 420,9 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 13,0   13,0 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (1 
db) 

1 407,9   1 407,9 

Összes kifizetés 1 503,1 0,0 1 503,1 

 
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 
31.) Korm. rendelet szerint a Közalapítvány által folyósított ellátásokat 2011. május 1-től az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vette át. 
Az előirányzott 1.500,0 millió forintból 1.288,2 millió forint, valamint 119,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kifizetésre támogatási szerződés keretében 
az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a 2016.01.01 – 2016.12.31. közötti időszakra 
vonatkozóan kifizetett ellátások és a postaköltség megtérítése érdekében. Az Igazgatóság a 
kifizetett ellátásokról havonta igazoló jelentést küldött, a jelentésben szereplő összegek 
utófinanszírozással kerültek biztosításra.  
Az előirányzat megtakarításából 60,5 millió forint került átcsoportosításra a 20/13/5 
Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok előirányzatra. 19,4 millió forint a 
20/30/23/02 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatására 
került átcsoportosításra.  
Az előirányzatról az 1768/2016.(XII. 15.) Korm határozat végrehajtásaként 82,2 millió forint 
átcsoportosításra került a ME fejezeti soraira.  
Az előirányzaton 2016. december 31-én 212,4 millió forint maradvány keletkezett, tekintettel 
arra, hogy a nyugdíjsegélyek megtérítése utófinanszírozás formájában történik. 
 

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 
támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 950,0   1 950,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 950,0 0,0 1 950,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 950,0 0,0 1 950,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 950,0 0,0 1 950,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 729,2 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 113% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 1 729,2 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 113% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (3 db) 1 950,0   1 950,0 

Összes kifizetés 1 950,0 0,0 1 950,0 

 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú 
távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges 
átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján az 
előirányzatról a tárca összesen 1.950,0 millió forinttal támogatta a Budapesti Tavaszi 
Fesztivált (BTF) és a Café Budapest Fesztivált. 
A Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 950,0 millió forint támogatás a 2016. évi BTF 
megvalósítására, 600,0 millió forint támogatás pedig a Café Budapest megvalósításának 
céljából került biztosításra. 
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2016. évi BTF 
megvalósításához 200,0 millió forint támogatásban részesült. 
A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. számára 200,0 millió forint támogatás került biztosításra a 
BTF keretén belül megrendezett III. Madách Imre Nemzetközi Színházi Fesztivál (MITEM) 
megrendezéséhez. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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20/13/12 Egyéb színházi támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,8   55,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 55,8 0,0 55,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,8 0,0 55,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 55,8 0,0 55,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 55,8 55,8 55,8 55,8 40,0 72% 72% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (2 db) 40,0   40,0 

Összes kifizetés 40,0 0,0 40,0 

 
Az előirányzatból a tárca 10,0 millió forint támogatást biztosított a Játékszín Teréz körúti 
Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi működéséhez és szakmai feladatellátásához. 
A megvalósított, magas színvonalú produkciókat jelentős közönségérdeklődés kísérte, 
illeszkedve a Színház által kitűzött célokhoz. A szakmai mutatók (előadás és fizetőnéző-
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szám) az előző évekhez képest emelkedtek, új közönségrétegek megszólítására is sor került, 
különös tekintettel a színházi nevelési programok elindítására. A Színház a 2016. évben 362 
székhelyi és 41 vendégelőadást tartott, melyet 123 ezer fő fizető-néző tekintett meg. A 
kihasználtság 99 %-os volt. 
A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai tevékenységéhez és operatagozat 
működtetési költségeihez 30,0 millió forint összegű, a gödöllői Művészetek Háza új színházi 
kezdeményezéseinek megvalósításához pedig 15,8 millió forint összegű támogatásban 
részesült, amely 2017. évben realizálódott.  
 

20/13/13 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   30,0 30,0 30,0 30,0   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   30,0 30,0 30,0 30,0   100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 30,0 30,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 30,0 30,0   

Összes kifizetés 30,0 30,0 0,0 

 
A forrás a 100 Tagú Cigányzenekar éves működési költségeihez és szakmai programjainak 
megvalósításához járult hozzá 30,0 millió forint összegben.  
 
 
20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

20/25/7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2016. évi többletbevétel 0,1 0,1     

Módosítások összesen 0,1 0,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,1 0,1 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,1 0,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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       0,1     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       0,1 0,1   100% 

Támogatás               

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az előirányzaton eredeti támogatás nem került megtervezésre, 0,1 millió forint 
előirányzatosított bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került 
kimutatásra.  
 
20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 
20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 

20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 296,8   1 296,8   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 050,0   1 050,0   

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 39,9 39,9     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -46,6   -46,6   

Módosítások összesen 1 043,3 39,9 1 003,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 340,1 39,9 2 300,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 296,8 0,0 1 296,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 043,3 39,9 1 003,4 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 39,9 39,9 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 050,0 0,0 1 050,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -46,6 0,0 -46,6 

2016. évi módosított előirányzat 2 340,1 39,9 2 300,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 135,5 1 296,8 1 296,8 2 340,1 2 335,1 206% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 5,8         0%   

Támogatás 1 145,4 1 296,8 1 296,8 2 300,2 2 300,2 201% 100% 

Előirányzat-maradvány 24,2    39,9 39,9 165% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (29 db) 1 315,2   1 315,2 

− közalapítvány (1 db) 1 000,0   1 000,0 

− egyéb (megjelölve) 19,9 0,0 19,9 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 19,9   19,9 

Összes kifizetés 2 335,1 0,0 2 335,1 

 
A jogcím 1.296,8 millió forint eredeti támogatási előirányzattal került megtervezésre, amely 
39,9 millió forint előző évi maradvány igénybevételével, továbbá a 20/48 Kincstári díj és 
tranzakciós illeték előirányzatra történő 46,6 millió forint átcsoportosításával és az 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1.050,0 millió forinttal 2.300,2 millió forintra 
módosult.  
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 19,9 millió forint a 1821/2016. 
(XII. 22.) Korm. határozat végrehajtásaként átcsoportosításra került az LXV. Bethlen Gábor 
Alap részére.  
A forrás terhére került biztosításra a művészeti és közművelődési, valamint közgyűjteményi 
alapítványok szakmai tevékenységének, programjának, valamint működésének támogatása.  
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Az előirányzat biztosított forrást a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 1.150,0 millió 
forint összegű működési és programtámogatásra. A Budapesti Fesztiválzenekar ma már 
nemcsak a főváros hangversenyéletének meghatározó alakítója, hanem ünnepelt vendég a 
zenei világ legfontosabb központjaiban is. A tárca, elismerve azt a kiemelkedő és 
meghatározó szerepet, amit a Budapesti Fesztiválzenekar játszik a magyar és a nemzetközi 
zenei életben, hozzájárulását a magyar zenekultúra hagyományainak ápolásához, 
minőségének fejlesztéséhez, költségvetési támogatást nyújtott az Alapítványnak. 
 
A magyar nyelv ápolását, könyvkiadást, az irodalmi értékek védelmét, szakmai konferenciák 
megrendezését, valamint a magyar irodalom hazai és nemzetközi területen történő 
népszerűsítését, új fordító nemzedék létrejöttének kialakulását biztosította többek között a 
Pannon Archívum Alapítvány (18,0 millió forint), az Arany János Alapítvány (10,0 millió 
forint), a Magyar Fordítóház Alapítvány (14,0 millió forint), a Móricz Zsigmond Alapítvány 
(1,2 millió forint) támogatásával.  
Falvak, kisvárosok közösségmegtartó és fejlesztő programjainak, értékőrző- és 
ismeretterjesztő tevékenységét, valamint nemzetközi kulturális programok támogatását 
biztosítottuk többek között az Élő Hagyományok Alapítvány (4,0 millió forint), Zöld Művek 
Alapítvány (6,0 millió forint) a 3. Szektor Közhasznú Alapítvány (3,0 millió forint), a Magyar 
Íj Alapítvány (2,1 millió forint) részére nyújtott támogatással. 
A Bors Művészeti Alapítvány (5,0 millió forint), a Mai Manó Házért Alapítvány (5,0 millió 
forint), a Magyar Kézművességért Alapítvány (1,5 millió forint), a Magyar Fotográfiai 
Alapítvány (5,0 millió forint) számára biztosított támogatások lehetővé tették országos 
hatókörű színházi találkozó, fotó- és képzőművészeti kiállítások, alkotó tevékenységek, 
táboroztatások létrejöttét, a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjtemények szaporítását és 
gondozását. 
 
Az előirányzat továbbá egyedi támogatás útján nyújtott forrást három közgyűjteményi 
alapítvány működéséhez, illetve kulturális (múzeumi) feladataik ellátásához. A Központi 
Bányászati Múzeum Alapítvány 11,0 millió forint támogatást kapott a soproni Központi 
Bányászati Múzeum fenntartására,  a Csonka János Alapítvány 1,0 millió forint támogatásban 
részesült a Csonka János Emlékmúzeumban létrehozott emlékkiállítás működtetésére és a 
gyűjtemény gondozására, valamint a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány az értékőrző 
tevékenységének támogatására 1,0 millió forintban részesült. 

Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat rendelkezett 1.000,0 millió forint a Kertész Imre 
Központ létrehozására, valamint 50,0 millió forint a Kommentár Alapítvány működésének 
támogatására vonatkozó előirányzat átcsoportosításról. Az átcsoportosított előirányzat 
támogatói okirat keretében 2016-ban kifizetésre került.  

A kulturális előirányzatok kincstári díjára és tranzakciós illetékére betervezett 46,6 millió 
forint a 20/48 Kincstári díj és tranzakciós illeték előirányzatra átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, 
mely az év végén meghiúsult kötelezettségvállalásokból adódott.  
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20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 44,0   44,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 44,0 0,0 44,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 44,0 0,0 44,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 44,0 0,0 44,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (1 db) 44,0   44,0 

Összes kifizetés 44,0 0,0 44,0 

 
A Trianon Múzeum Alapítvány egyedi támogatás útján 44,0 millió forint támogatásban 
részesült a Trianon Múzeum fenntartására. Az Alapítvány a támogatást a Trianon Múzeum 
2016. évi működési költségeinek és szakmai munkájának finanszírozására fordította 
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(közüzemi díjak, egyéb járulékos költségek, gyűjteménygyarapítás, kiállítások, kiadványok, 
programok, eszközbeszerzés, szakember állomány).  
 
20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 97,3   97,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,1 4,1     

- 2016. évi többletbevétel 0,2 0,2     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 19,4   19,4   

Módosítások összesen 23,7 4,3 19,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 121,0 4,3 116,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 97,3 0,0 97,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 23,7 4,3 19,4 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,1 4,1 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,2 0,2 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 19,4 0,0 19,4 

2016. évi módosított előirányzat 121,0 4,3 116,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 116,7 97,3 97,3 121,0 100,6 86% 83% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 1,1     0,2 0,2 18% 100% 

Támogatás 116,2 97,3 97,3 116,7 116,7 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 3,5    4,1 4,1 117% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (1 db) 0,1 0,1   

− egyéb (megjelölve) 100,5 96,4 4,1 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 4,1   4,1 

 egyesületek, szövetségek (73 db) 93,8 93,8   

 egyéb szervezet (1 db) 1,1 1,1   

 köztestület 1,5 1,5   

Összes kifizetés 100,6 96,5 4,1 

 
Az előirányzat a kulturális civil szervezetek, szakmai szövetségek, egyesületek működésének 
és szakmai programjainak megvalósítását szolgálta. 

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága és az NKA Igazgatósága közösen bonyolította 
le az egyes kulturális civil szervezetek támogatásához kapcsolódó 2016. évi finanszírozási 
feladatokat.  

Az előirányzaton 97,3 millió forint került megtervezésre. 
 
A 2016. évben az alábbi civil szervezetek a következő felosztás szerint részesültek 
támogatásban: 

− 28 közművelődési tevékenységet folytató szervezet 26,9 millió forint összegben;  
− 36 művészeti tevékenységet folytató szervezet 61,9 millió forint összegben; 
− 9 közgyűjteményi tevékenységet folytató szervezet 5,1 millió forint összegben; 
− 1 központi kezelésű előirányzat 4,1 millió forint összegben a 1821/2016. (XII. 22.) 

Korm. határozat végrehajtásával a Bethlen Gábor Alap részére történő átcsoportosítás; 
− 1 egyéb szervezet 1,1 millió forint összegben; 
− 1 köztestület 1,5 millió forint összegben. 

 
Az előirányzaton 2016. évben 19,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,0 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.  
 

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 450,0   450,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 450,0 0,0 450,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 450,0 0,0 450,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 450,0 0,0 450,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 508,6 450,0 450,0 450,0 450,0 88% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 396,0 450,0 450,0 450,0 450,0 114% 100% 

Előirányzat-maradvány 112,6        0%   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 450,0 450,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek (1 db)  450,0 450,0   

Összes kifizetés 450,0 450,0 0,0 

 
A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési 
fejezetében biztosítja a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) működési 
támogatását. A jogcímen 450,0 millió forint került megtervezésre. A TEMI 61 tagszervezete 
sokoldalú lakossági szolgáltatást és önkormányzati közművelődési feladatokat lát el. 
Feladatuk hangsúlyosan az ország különböző településein működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak és egyéb szervezetek (és az intézményekben működő alkotó 
közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok) fenntartása és működtetése. 
 
  

3423



20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,3 0,3     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 14,4   14,4   

Módosítások összesen 14,7 0,3 14,4 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 44,7 0,3 44,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 14,7 0,3 14,4 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,3 0,3 0,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 14,4 0,0 14,4 

2016. évi módosított előirányzat 44,7 0,3 44,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 30,0 30,0 30,0 44,7 44,7 149% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 0,4         0%   

Támogatás 30,0 30,0 30,0 44,4 44,4 148% 100% 

Előirányzat-maradvány      0,3 0,3   100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 44,7 44,4 0,3 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,3   0,3 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 44,4 44,4   

Összes kifizetés 44,7 44,4 0,3 

 
A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: mintegy 
kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. Elsődleges célja a 
magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálata. Képviselni kívánja az irodalom és az 
írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi 
életnek, ezért írói találkozókat, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A 
magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, 
mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel. A 
széttagoltságban élő magyar irodalom szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad 
otthont a kisebbségi létben és szórványokban élő magyar íróknak. A fejezeti kezelésű 
előirányzatról biztosított 30,0 millió forint támogatás, továbbá a fejezeti általános tartalék 
terhére átcsoportosított 14,4 millió forint és az előző évi maradvány 0,3 millió forint 
előirányzatosítását követően 44,7 millió forint a szervezet működtetésére és irodalmi 
programjaira került felhasználásra. 
 

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0   22,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 22,0 0,0 22,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0 0,0 22,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 22,0 0,0 22,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 22,0 22,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek (1 db)  22,0 22,0   

Összes kifizetés 22,0 22,0 0,0 

 
A Kultv. 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a tárca költségvetési 
fejezetében biztosítja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) működési támogatását. A 
jogcímen 22,0 millió forint került megtervezésre és felhasználásra. 
A TIT közművelődési szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az iskolai 
rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra koncentrálódik. Jelentős 
szerepet lát el a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek 
terjesztésében, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat ad ki, intézményeket tart fenn. 
 

20/30/23/6 Rákóczi Szövetség támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 50,0 0,0 50,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   50,0 50,0 50,0 50,0   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   50,0 50,0 50,0 50,0   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 50,0 50,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 50,0 50,0   

Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 

 
A fenti előirányzaton 50,0 millió forint állt rendelkezésre. A Rákóczi Szövetség a támogatást 
részben működési költségeinek (irodai rezsiköltségek, postaköltség, irodai beszerzések, 
adatbázis-építés stb.) fedezésére, részben szakmai programjainak (Délvidéki Találkozó, 
Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor, Délvidéki Utazás stb.) megvalósítására használta fel.  
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20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 

20/50/1 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 000,0   4 000,0 9,8 

Módosítások jogcímenként        

- Saját intézménynek átcsoportosítás -4 000,0   -4 000,0 -6,8 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -3,0 

Módosítások összesen -4 000,0 0,0 -4 000,0 -9,8 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 000,0 0,0 4 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként -4 000,0 0,0 -4 000,0 

 - saját intézménynek -4 000,0 0,0 -4 000,0 

    = meghatározott feladatra -4 000,0 0,0 -4 000,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   4 000,0 4 000,0         

ebből:  személyi juttatás   9,8 9,8         

Bevétel               

Támogatás   4 000,0 4 000,0         

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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A Kormány az 1829/2014. (XII. 23.) és az 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatokban 
döntött a Magyar Állami Operaház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó 
beruházás helyszínéről, valamint az előkészítéshez és tervezéshez szükséges forrás 
biztosításáról.  

A Magyar Állami Operaház a hazai kulturális élet kiemelkedő és egyedülálló intézménye 
mind számszerű mutatói, mind küldetése tekintetében. Az új műhelyházzal az ún. Eiffel-
csarnok enyészettől való megóvása és funkcióváltása valósul meg. A felújítással egy 1886-
ban épült ipari műemléki épület ad méltó esztétikájú és presztízsű helyet az Operaház gyártó-, 
raktár- és próbacentrumának. Az épületben új játszóhely is kialakításra kerül. 

Az előirányzat 4.000,0 millió forint összegben a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 
új műhelyháza és próbacentruma létrehozásával kapcsolatban az alábbi feladatok ellátásához 
nyújtott forrást:  

− műszaki tanácsadói szolgáltatás beszerzésére 
− generál tervezésre  
− lebonyolítói feladatokra 
− műszaki ellenőri feladatokra 
− bontási és tetőépítési feladatok 
− kivitelezési költségekre  
− eszközbeszerzésekre 
− építéstörténeti kutatási dokumentációra 
− hirdetmény ellenőrzési (közzétételi) díj 
− közbeszerzési eljárás bonyolításának díja 
− a feladattal összefüggő bérre és járulékokra. 

 

20/50/2 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 402,0   402,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -402,0   -402,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként -402,0 0,0 -402,0 

 - saját intézménynek -402,0 0,0 -402,0 

    = meghatározott feladatra -402,0 0,0 -402,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 402,0 0,0 402,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 402,0 0,0 402,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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               

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A Magyar Állami Operaház hazánk egyetlen operai és klasszikus balett tagozattal is 
rendelkező előadó-művészeti intézménye. Az Operaház Andrássy úti épülete, az Ybl palota 
Magyarország egyik legértékesebb, emblematikus műemléke évente félmilliónál több 
látogatót fogad, utolsó felújítása 1980-84 között zajlott. Az előirányzat biztosít forrást az 
Andrássy úti épület felújítására és az intézményhez méltó, korszerű technikai feltételek 
biztosítására. 
A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítására szolgáló előirányzat a 
Magyar Állami Operaház 2016 - 2018 évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 
22.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat alapján került 
biztosításra. 
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Az előirányzat 402,0 millió forint összegben az alábbi feladatok elvégzésére biztosított 
forrást: 

− Jóváhagyási Terv Operaház - Generál tervezésre és kivitelezésre  
− Jóváhagyási Terv Üzemház és kapcsolódó ingatlanok - Generál tervezésre és 

kivitelezésre    
− Jóváhagyási Terv – Színpadtechnológiára (színpadgépészeti)  
− Színpadtechnológia közbeszerzésre  
− Logisztikai, Színpadtechnikai, mérnöki, műszaki ellenőri feladatokra 
− Generál Tervezés- Kivitelezés (színpadgépészet nélkül) közbeszerzésére 
− Eszközbeszerzésekre, jogi szolgáltatásokra 
− Szobrok tervezésére, gyártására, kivitelezésére 

 

20/50/3 Emlékpont Központ támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0   22,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2016. évi többletbevétel 0,3 0,3     

Módosítások összesen 0,3 0,3 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 22,3 0,3 22,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0 0,0 22,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,3 0,3 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 0,3 0,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 22,3 0,3 22,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 22,0 22,0 22,0 22,3 22,0 100% 99% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       0,3 0,3   100% 

Támogatás 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 22,0 22,0   

Összes kifizetés 22,0 22,0 0,0 

 
A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részeként működő hódmezővásárhelyi 
Emlékpont 2006 júliusában nyitotta meg kapuit, azzal – az országban egyedülálló – céllal, 
hogy egy város történetén keresztül mutassa be, hogy mit jelentett az itt élők számára a 
kommunista diktatúra időszaka. Az Emlékpont egy állandó és számos időszaki kiállítás 
keretében, a legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel 
élve teszi tapinthatóvá és hozza közel mindenki számára azokat a történelmi folyamatokat, 
amelyek Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben. Kiemelkedő az 
intézmény által folytatott közművelődési tevékenység is. A Tornyai János Múzeum és 
Közművelődési Központ egyedi támogatás útján a 2016. évben 22,0 millió forint 
támogatásban részesült. 
 
Az előirányzaton 0,3 millió forint maradvány képződött. 
 

20/50/7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 834,4   12 834,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -1 460,9   -1 460,9   

Módosítások összesen -1 460,9 0,0 -1 460,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 11 373,5 0,0 11 373,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 834,4 0,0 12 834,4 

Módosítások kedvezményezettenként -1 460,9 0,0 -1 460,9 

 - saját intézménynek -1 460,9 0,0 -1 460,9 

    = meghatározott feladatra -1 460,9 0,0 -1 460,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 11 373,5 0,0 11 373,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 11 531,5 12 834,4 12 834,4 11 373,5 11 030,4 96% 97% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 10 890,0 12 834,4 12 834,4 11 373,5 11 373,5 104% 100% 

Előirányzat-maradvány 641,5        0%   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye (1 db) 48,5   48,5 

− gazdasági társaság (1 db) 10 981,9   10 981,9 

Összes kifizetés 11 030,4 0,0 11 030,4 

 

A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. 
(IV. 10.) Korm. határozat, valamint a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a Kormány kiemelt 
fejlesztési célnak tekinti a Liget Budapest projekt megvalósítását. A projekt megvalósítása 
érdekében – a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvénnyel 
(a továbbiakban: Városliget tv.) – az Országgyűlés is elkötelezte magát a Városliget 
fejlesztése és megújítása iránt.  

A Városliget tv. rögzíti, hogy a városligeti ingatlanon megvalósuló beruházások kiemelt 
állami feladatnak minősülnek, egyúttal kijelöli a városligeti ingatlanon megvalósuló 
beruházások építtetőjének az ingatlan vagyonkezelőjét, a Városliget Ingatlanfejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Városliget Zrt.). 
Az előirányzat egyedi támogatás útján a Városliget Zrt. által ellátott alábbi feladatokra 
11.025,0 millió forint összegben nyújtott forrást, melynek része a 43,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 
Új Nemzeti Galéria Projekt 
A tervezési munka folyamatban van, az előterv és a vázlatterv elkészült. Az engedélyezési 
terv előkészítés alatt áll, a folyamat elhúzódását főként a program változása okozta, miszerint 
a Ludwig Múzeum kikerülését a tervezőnek oly módon kellett megoldania, hogy a pályamű 
lényegi elemeit megtartsa. Az Új Nemzeti Galéria a Petőfi Csarnok épületének helyén valósul 
meg.  
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK)   
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ „A” és „B” épület mélyépítési és 
„0” szintig történő szerkezetépítési kivitelezése folyamatban van. 
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A Városliget Zrt. Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ Generál 
kivitelezési munkái tárgyban, uniós gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett, 
melyre az ajánlattevők által beérkeztek az ajánlatok.  
Komáromi Csillagerőd Projekt 
A II. és III. fázis kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a 
generálkivitelezői szerződés megkötésre került, a kivitelezési munkák megkezdődtek.  
A Román csarnokból származó, Csillagerődbe elhelyezendő gipsz műtárgyak restaurálása 
folytatódott. A Csillagerőd kiállítási anyagának fennmaradó része, a Szépművészeti Múzeum 
teljes gipsz anyagának mintegy 2/3-a vidéki helyszíneken található. A nagyszabású 
műtárgyszállítási és további restaurálási feladatok kivitelezésének adminisztratív előkészületei 
megkezdődtek. 
Néprajzi Múzeum Projekt 
A 2015 decemberében kiírt meghívásos nemzetközi tervpályázat, illetve az arra épülő 
közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezővel a szerződéskötés megtörtént. A tervező az 
előtervet leszállította. 
A Néprajzi Múzeum költöztetésének előkészítéseként a könyvtár könyvállományának 
restaurátor általi megtisztítására és portalanítására kiírt beszerzési eljárás lezárult, a tisztítási 
munkák megkezdődtek. A törökbálinti Depoban található műtárgyraktár állományi felmérése 
és a beszerzendő ládák, csomagolóanyagok és egyéb eszközök igényének pontos 
meghatározása megkezdődött.  
Fővárosi Városligeti Színház Projekt 
A Városliget Zrt. a Liget Budapest projekthez kapcsolódó Fővárosi Városligeti Színház 
megvalósításához szükséges teljes körű építészeti és szakági tervezés tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményes lefolytatása után a szerződéskötés 
megtörtént. 
Magyar Zene Háza Projekt 
A kivitelezési tervet Sou Fujimoto Architects a szerződésének megfelelően leszállította, majd 
Mérnök, Építtető és Intézményi ellenőrzést követően javította. A kivitelezési dokumentáció 
alapján a generálkivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást Városliget Zrt. megindította, 
melyre az ajánlatok elbírása megkezdődött.  
A Magyar Zene Háza a városligeti Hungexpo épületek területén valósul meg. A Hungexpo 
épületeket az F épület kivételével a vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese lebontotta. 
Közlekedési Múzeum Rekonstrukció és Bővítés Projekt 
A Közlekedési Múzeum épületének tervezése folyamatos volt. Az építési engedélyezési 
tervek elkészültek. A Közlekedési Múzeum meglévő épületének bontása megkezdődött. 
Olof Palme Épületrekonstrukció Projekt 
Az épület 2015. év végén a Magyar Állam tulajdonába és a Városliget Zrt. vagyonkezelésébe 
került, amelynek következtében megkezdődött az építészeti programalkotás, majd a tervezési 
közbeszerzés összeállítása. A tervezési közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, melynek 
eredményeképpen a Városliget Zrt. tervezési szerződést kötött. A tervezési folyamat 
elindulása után a vázlatterv, majd ezt követően az építési engedélyezési tervdokumentáció 
leadásra került. 
Pavilonkert 
Az Állatkerti körúton létesítendő Pavilonkert és a környező parkterületek rehabilitációjához 
kapcsolódó tervezési feladatok befejezésre kerültek. A tervek alapján kiírásra került a 
generálkivitelezési közbeszerzési eljárás, mely eredményesen zárult és az építési munkálatok 
megkezdődtek. A kivitelezési folyamat közben a leendő bérlő kiválasztására irányuló eljárás 
is kiírásra került, mely sikeresen zárult. A kivitelezési munkák folyamatban vannak. 
Közlekedés és mérnöki infrastruktúra projektek 
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Megtörtént a közlekedési fejlesztési feladatok stratégiai kidolgozása, kialakult a közlekedési 
koncepció, amely alapján megtörtént a tervező kiválasztása és megkötésre került a tervezési 
szerződés. A komplex energetikai stratégia alapján megkezdődött a talajszondák tervezése, és 
engedélyezési eljárása, valamint megkezdődött a Széchenyi Fürdő elfolyó termálvíz 
hőhasznosítási tervezése. 
Megkezdődött a tervezés a közlekedés szervezési és közmű projektelemek nagy részében, 
valamint forgalmi hatástanulmány elkészítésében.  
A Városliget területén közlekedő trolibuszok útvonalának áthelyezésére, valamint a tervezett 
Dózsa György úti mélygarázs területének közműmentesítésére a közbeszerzési eljárás 
megkezdődött. 
Mélygarázsok és Parkolóhelyek Projekt 
A Dózsa György úti mélygarázs tervezésére indított közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, 
ezt követően a tervezési folyamat 2016. év végéig a vázlattervi szintig jutott el. 
Parkfejlesztési program 
A Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015 (XII. 
2.) Korm. határozat megjelenése után a 2015. évben kiírásra került a Városliget 
Parkrehabilitációs tervpályázat, majd 2016. évben a pályázat nyertesével megkötésre került a 
tájépítészeti tervpályázat, a Városliget parkrekonstrukciós tervezői szerződése. Ezt követően 
elkezdődtek a park tervezésének előkészítési munkái. Emellett a tervezés részeként a 
Városliget Zrt. elkészítette a Városliget Kerttörténeti Tudományos Dokumentációját. 
Az előirányzat továbbá forrást biztosított: 

− A Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére 65,0 millió forint előirányzat 
átcsoportosítással a vidámpark vigalmi negyedében elhelyezkedő egykori étkező 
pavilon, később bábos pajta, majd dodzsem (kistroli), bontás előtt lézer dodzsem 
épületének bontására, felújítására, faszerkezet építésére, építőmesteri munkákra, 
téglaburkolatra és üvegezésre. A műemléki épületnek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
ad helyet, tekintettel arra, hogy a bábos pajta az eredeti helyén bontásra kerül a 
Városliget, illetve az Állatkert bővítésének keretében.  

− a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékre 48,5 millió forintot,  
− az EMMI Igazgatására átcsoportosított előirányzatra 56,9 millió forint összegben, 

amely a kert- és tájépítészeti beruházásokat önállóan koordináló miniszteri biztos 
feladatellátásainak költségeit biztosította  

− 1.339,0 millió forint átcsoportosítására a Szépművészeti Múzeum részére a Román 
csarnok rekonstrukciója során felmerült pótmunkák költségigényének biztosítása 
érdekében. 
 

Az előirányzatokból 300,0 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány keletkezett, 
amely a Hermina-garázs tervezési költségeire nyújtott volna fedezetet, mely technikai okok 
miatt nem realizálódott. 
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20/50/8 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 500,0   3 500,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 900,0   -1 900,0   

Módosítások összesen -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 500,0 0,0 3 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -1 900,0 0,0 -1 900,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 900,0 0,0 -1 900,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   3 500,0 3 500,0 1 600,0 1 543,2   96% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   3 500,0 3 500,0 1 600,0 1 600,0   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye (1 db) 6,8   6,8 

− nonprofit társaság (1 db) 1 536,4   1 536,4 

Összes kifizetés 1 543,2 0,0 1 543,2 
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Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat, az új nemzeti közgyűjteményi 
épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási 
koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat, továbbá a Liget Budapest projekt 
megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 
végrehajtása érdekében 1.536,4 millió forint anyagi támogatásban részesült a MACIVA 
Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. 
A Kormány a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelettel a Fővárosi Állat- és Növénykert 
fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 
A Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi helyszínéről történő áthelyezése a Fővárosi Állat- és 
Növénykert Pannon Park beruházása miatt szükséges. A Fővárosi Nagycirkusz megújítási 
programja egy helyszínen valósítja meg az európai léptékű előadó-művészeti és 
cirkuszművészeti központot, a klasszikus és modern kortárs cirkuszt, valamint a korszerű 
oktatási bázist.  

Az előirányzat az alábbi feladatok megvalósításához biztosított forrást: 
− A cirkusz működési feltételeinek elemzése, felmérése, kiértékelése. Az összegyűjtött 

és kiértékelt anyagok összehasonlítása a világban ismert cirkuszművészeti 
technikákkal, technológiai és műszaki újdonságokkal, a feltárt anyagok begyűjtése, 
elemzése, rendszerezése. Döntéshozatal a létesítendő cirkuszművészeti komplexum 
tartalmi elemeiről, technológiai és technikai tartalmairól. 

− A lehetséges helyszínek felmérése, kiválasztása, megszerzésére irányuló lépések 
elindítása.  

− A Fővárosi Nagycirkusz fejlesztési projektjének tervezési, résztervezési, szaktervezési 
feladatainak előkészítése, elindítása, lebonyolítása.  

− A Fővárosi Nagycirkusz fejlesztési projektjével kapcsolatosan felmerülő 
közbeszerzések folyamatba helyezése. 

− Továbbá a támogatáshoz kapcsolódó 6,8 millió forint kincstári díj és pénzügyi 
tranzakciós illeték fedezetére. 
 

Tekintettel arra, hogy az új cirkuszépület elhelyezésére szánt ingatlan nem került 
megvásárlásra, így az előirányzatból a 1787/2016. (XII.17.) Korm. határozat alapján 1.900,0 
millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül megosztva a kultúra, a sport és az 
egészségügyi ágazatok között.  
Az előirányzat átcsoportosítást követően 56,8 millió forint kötelezettséggel nem terhelt 
maradvány keletkezett.  
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20/50/9 A Budai Vígadó felújításának támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 478,5   2 478,5 17,2 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2 478,5   -2 478,5 -8,1 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -9,1 

Módosítások összesen -2 478,5 0,0 -2 478,5 -17,2 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 478,5 0,0 2 478,5 

Módosítások kedvezményezettenként -2 478,5 0,0 -2 478,5 

 - saját intézménynek -2 478,5 0,0 -2 478,5 

    = meghatározott feladatra -2 478,5 0,0 -2 478,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   2 478,5 2 478,5         

ebből:  személyi juttatás   17,2 17,2         

Bevétel               

Támogatás   2 478,5 2 478,5         

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

3438



A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 
19.) Korm. határozat alapján a HH a Budai Vigadó felújításának megvalósítása érdekében 
2.358,5 millió forint anyagi támogatást kapott.  
A beruházást a Kormány a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette.  
A HH székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső állapota a több évtizedes intenzív 
használatban végletesen leromlott. A Víziváros központjában levő, a Duna-parthoz közel eső, 
tömegközlekedéssel is jól megközelíthető ingatlan elhelyezkedése kiváló lehetőséget nyújt a 
hagyományos és új funkciók együttes ellátására, a kulturális turizmusba való 
bekapcsolódásra. A Projekt a Budai Vigadó teljes belső rekonstrukciójára irányul. 
 
A támogatás forrást biztosított az alábbi feladatok megvalósításával összefüggő költségekre:  

− Építési engedély beszerzése 
− Kivitelezés közbeszerzési eljárás I. ütemének lezárása 
− Ház végleges kiürítése 
− Munkaterület átadása 
− Kivitelezés közbeszerzési eljárás II. ütemének lebonyolítása 

Az előirányzat továbbá 120,0 millió forint összegben fedezetet nyújtott a Budai Vigadóban 
működő NMI számára bérleti jogviszony létesítéséhez a Budai Vigadó felújítása miatt 
szükségessé vált költözés kapcsán. 
 

20/50/10 Makovecz Imre Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 7 000,0   7 000,0   

Módosítások összesen 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 7 000,0 0,0 7 000,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 7 000,0 0,0 7 000,0 

2016. évi módosított előirányzat 7 000,0 0,0 7 000,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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       7 000,0     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       7 000,0 7 000,0   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A támogatás a Makovecz Imre 
életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1850/2016 (XII. 23.) Korm. határozat és 1. számú melléklete, valamint az 1851/2016. (XII. 
23.) Korm. határozat alapján került biztosításra. 
 
Az előirányzatból az 1850/2016.(XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően tizenöt Makovecz 
Imre építész által tervezett épület felújításának támogatására került sor.  
 
Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek 
felújítása érdekében létrehozott Makovecz Imre Pályázati Alap (MIPA) forrásainak terhére 
megszülető egyedi, illetve pályázati döntésekből eredő építések és felújítások 
finanszírozásának biztosítása. 
Az 1850/2016 (XII. 23.) Korm. határozat 1. számú melléklete alapján 2016. évben biztosított 
forrásból 15 település részesült beruházási támogatásban, amelynek pénzügyi teljesítése 2017. 
évre áthúzódott. 
 
  

3440



20/50/11 Bartók Év 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 161,9   161,9 16,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 778,3   778,3 48,7 

- Más fejezetnek átadott előirányzat -160,0   -160,0 -39,7 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -96,6   -96,6 -25,5 

Módosítások összesen 683,6 0,0 683,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 683,6 0,0 683,6 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként -256,6 0,0 -256,6 

 - saját intézménynek -96,6 0,0 -96,6 

    = meghatározott feladatra -96,6 0,0 -96,6 

 - más fejezet intézménynek -68,0 0,0 -68,0 

    = meghatározott feladatra -68,0 0,0 -68,0 

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -92,0   -92,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 940,2 0,0 940,2 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 778,3 0,0 778,3 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 161,9 0,0 161,9 

2016. évi módosított előirányzat 683,6 0,0 683,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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     161,9 683,6 683,3   100% 

ebből:  személyi juttatás     16,5         

Bevétel               

Támogatás     161,9 683,6 683,6   100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (8 db) 607,4   607,4 

− gazdasági társaság (2 db) 18,0   18,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 14,1   14,1 

− egyéb (megjelölve) 43,8 0,0 43,8 

 egyesületek, szövetségek  (4 db) 43,8   43,8 

Összes kifizetés 683,3 0,0 683,3 

 
2016-ban került megünneplésre a XX. század legnagyobb magyar zeneszerzője, Bartók Béla 
születésének 135. évfordulója. A Bartók-év megünneplése szakmai szempontból 
kiemelkedően fontos volt, hisz Bartók Béla – Liszt Ferenc mellett – a világ legismertebb 
magyar zeneszerzője. A Bartók-év programjai a teljes 2016. évet átfogó fontos rendezvények 
voltak, melyek állami támogatással valósultak meg. 
 
Az előirányzaton eredeti támogatás nem került megtervezésre, az 1020/2016. (I. 27.) Korm. 
határozat döntött Bartók Béla születésének 135. évfordulójához kapcsolódó programokról és a 
programok megvalósításával összefüggő feladatokról, valamint a megrendezésre kerülő 
programok sikeres megvalósítása érdekében 2016. évben 940,2 millió forint forrás 
biztosításáról.  
 
A szakmai programokban az alábbi intézmények, szervezetek, kiadók, koncertszervezők, 
zenei együttesek vettek részt. 
 

− Bartók Béla Emlékház 14,1 millió forint  
− Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.  300,0 millió forint  
− BMC Budapest Music Center Kft.    16,7 millió forint  
− Concerto Akadémia Nonprofit Kft.  150,0 millió forint  
− Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.      1,5 millió forint  
− Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.    15,0 millió forint 
− Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.    25,0 millió forint  
− Hagyományok Háza      0,7 millió forint 
− Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.    10,0 millió forint 
− Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.           4,0 millió forint  
− Kulturális Tizenegy Egyesület      5,0 millió forint 
− Külgazdasági és Külügyminisztérium    92,0 millió forint  
− Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem            62,45 millió forint 
− Ludwig Múzeum    20,0 millió forint  
− Magyar Állami Operaház    13,4 millió forint  
− Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége (KÓTA)      6,1 millió forint  
− Magyar Művészeti Akadémia    17,0 millió forint 
− Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Országos Szövetsége    28,0 millió forint  
− MTA BTK Zenetudományi Intézet    51,0 millió forint 
− Magyar Zsidó Kulturális Egyesület – MAZSIKE      4,7 millió forint  
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− Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft.    78,0 millió forint  
− MNFZ Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 

Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.    25,3 millió forint 
 
Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.  
 

20/50/12 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Lakitelek 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 138,3   138,3   

Módosítások összesen 138,3 0,0 138,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 138,3 0,0 138,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 138,3 0,0 138,3 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 138,3 0,0 138,3 

2016. évi módosított előirányzat 138,3 0,0 138,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       138,3 138,3   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       138,3 138,3   100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− nonprofit társaság (1 db) 138,3   138,3 

Összes kifizetés 138,3 0,0 138,3 

 
A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást 
ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozatban, továbbá a 1514/2016. (IX. 
22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére 
biztosított 138,3 millió forint forrást a beruházás megvalósításával összefüggő tervezési, 
előkészítési feladatainak teljesítésére. 
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KÖZNEVELÉSÉRT FELEL ŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a „minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés mindenkinek” elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint hogy az 
oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél volt 
az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, 
építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra.  
A nemzeti köznevelési rendszer elmúlt években megkezdett fejlesztési folyamatainak 
folytatása és kiteljesítése érdekében a tárca irányítása alá tartozó intézmények KLIK, OH, 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI), valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kaptak azok a feladatok, illetve azok a 
támogatások, amelyek a szakterület által megfogalmazott célokkal összecsengtek.  
Ezek alapján a 2016. évben számos olyan feladatot kellett ellátni, amelyek szolgálták 

− a köznevelési intézmények fenntartása körében a nagyobb állami szerepvállalást, 
− a pedagógusok illetmény-előmeneteli rendszere felmenő rendszerű bevezetését, 
− Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők minősítését, 
− a hit- és erkölcstan oktatás felmenő rendszerű kiterjesztését a magasabb évfolyamokra, 
− az ingyenes tankönyvek biztosításának kibővítését további évfolyamokra. 

A nemzeti köznevelés rendszerét szabályozó jogi normák folyamatos felülvizsgálata, azoknak 
a rendszer működésére gyakorolt hatásának monitoringja és elemzése, a gyakorlati 
tapasztalatok hasznosítása is kiemelt feladat volt, amelynek költségvetési feltételei 
rendelkezésre álltak. 
 
A köznevelési rendszer legfontosabb intézkedései, a legfontosabb jogszabályok, illetve 
jogszabályi módosítások a 2016. évben: 
 
A pedagógus előmeneteli rendszer fejlesztése, korrekciója 
 
A köznevelési rendszer megújításának alapfeltétele a pedagógus hivatás megbecsülésének 
helyreállítása, amelynek első lépéseként 2013. év szeptemberétől felmenő rendszerben 
bevezetésre került az új pedagógus előmeneteli rendszer. Az új rendszer megköveteli a 
minőséget, elvárja a folyamatos önképzést és innovativitást, és ehhez rendeli az anyagi és 
erkölcsi elismerést. Az új rendszer egyik fontos elve, hogy nem önmagában a végzettséget 
díjazza, hanem az ennek révén végzett munka minőségét. A pedagógus életpályamodell 
középtávon is alkalmas a köznevelés színvonalának emelésére, a pedagógus pálya 
presztízsének helyreállítására.  
 
A bérek emelése 2013. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 1-jéig  
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013-as Korm. rendelet) értelmében a pedagógus 
előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése után 2014. szeptember 1-jétől és 
2015. szeptember 1-jétől generálisan növekedett a pedagógusok bére. A 2015. évben a 
béremelésekre a 2014. évhez képest 38.500,0 millió forint , 2016-ban pedig további 34.000,0 
millió forint többlettámogatást biztosított a költségvetés, mint 2015-ben. 
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A minősítési eljárásrend egyszerűsítése, eredmények  
A 326/2013-as Korm. rendelet pedagógusminősítési eljárások rendjére vonatkozó 
módosításai, valamint a megjelent új szabályok indokolttá tették az „Útmutató a pedagógusok 
minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című 
dokumentum (továbbiakban: Útmutató) módosítását. A pedagógusminősítések során a 
pedagógusok portfóliójának értékelésekor használt 8 kompetenciát, valamint az ezekhez 
kapcsolódó 77 indikátort tartalmazó indikátorlista 62 indikátorra történő egyszerűsítésére 
került sor. A Köznevelési Kerekasztallal történt egyeztetések során csökkent az e-portfólióba 
feltöltendő dokumentumok száma is, amelyet szintén át kellett vezetni az Útmutatóban is. 
 
2016 januárjától tovább növekedett a Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatba átlépők 
száma, 2016. szeptember 1-jén pedig ismételten megvalósult egy generális, minden 
pedagógust érintő alapilletmény-emelés. Az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban lévő 
pedagógusok minősítési kötelezettsége törlésre került. 
2016 januárjától a sikeres minősítéseknek köszönhetően már 25 877 pedagógus volt 
Pedagógus II. fokozatban, 7 704 pedagógus Mesterpedagógus fokozatban, továbbá 130 
pedagógus Kutatótanár fokozatban.  
2016-ban az EMMI-hez tartozó köznevelési intézményekben dolgozó nevelő és oktató 
munkát segítők részére 2x35000 forint nettó, béren kívüli juttatást biztosított a fenntartó.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 
 
2016 júniusában jelent meg az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény, amely tizenegy oktatási tárgyú, 
vagy az oktatás szabályozásához kapcsolódó törvényt módosított. A törvénycsomag részeként 
változott – többek között – az Nkt. is. A módosítás elemei három csoportba sorolhatók.  
Az Nkt. módosításának fő mozgatórugója a 2016. év februárjában létrehozott Köznevelési 
Kerekasztal tárgyalásai során megfogalmazottak és a Kormány által is elfogadott, a 
köznevelési rendszer jobbá tételét célzó intézkedések törvénymódosítást igénylő elemeinek a 
megalkotása volt. A Köznevelési Kerekasztalnak még az alakuló ülésén, 2016. február 9-én 
rangsorolásra kerültek a korábban országjáró konzultációk és kérdőíves felmérések során 
beazonosított megoldandó feladatok, szükséges változtatások a köznevelés rendszerében. 
Ezek között is az első prioritás csoportba kerültek az állami intézményfenntartó 
működőképességének javítását, a fenntartás és a működtetés kettősségéből adódó problémák 
megoldását célzó kérdések.  
A törvénymódosítás másik nagy eleme a gyógypedagógiai neveléssel-oktatással összefüggő, 
egyes hiányt pótló, illetve jogalkalmazást könnyítő rendelkezések. 
 
A fentieken kívül, az alábbi területeket érintő módosítások történtek: 
 
1. Készségfejlesztő speciális szakiskola – készségfejlesztő iskola 
Tekintettel az elfogadott szakképzési koncepcióban foglaltakra, és arra, hogy a 
készségfejlesztő speciális szakiskolában folyó képzés nem szakképzés, mert szakképesítést 
nem nyújt, az intézménytípus elnevezése megváltozott, illetve tevékenysége bővül a 
szakképzésből kiszorult, de diagnosztikailag még az enyhe értelmi fogyatékos kategóriába 
tartozó tanulók gyakorlati jellegű oktatásával. Az intézménytípus így teljes egészében a 
köznevelés rendszeréhez tartozik, tehát logikus volt, hogy a „szakiskola” szó kikerüljön az 
elnevezéséből.  
A készségfejlesztő speciális szakiskolát fenntartóknak és maguknak az intézményeknek a 
változásokra történő felkészülésre elegendő idő áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy 
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módosítás bevezetése felmenő rendszerű, 2016. szeptember 1. napjától még lehetőség, és csak 
2017. szeptember 1. napjától kötelező. 
 
2. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok 
Az Nkt. módosítás következő eleme az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok 
hiányzó törvényi szabályainak a megalkotása volt. Ezzel a kérdéssel külön munkacsoport 
foglalkozott a minisztériumban, és ennek eredményeire tekintettel különösen az utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok rendszertani helye, a munkakör megnevezése, 
az intézményvezető óraszáma indokolt törvénymódosítást. 
 
3. Kivétel a minimális osztály- és csoportlétszámra vonatkozó előírások alól 
Módosult a minimális osztály- és csoport létszámokkal kapcsolatos szabályozás oly módon, 
hogy a hiányszakmák esetében akár 2 jelentkező esetén is lehetőség van osztályt indítani, 
ezen szakmák esetében nem vonatkozik az Nkt.-ban meghatározott minimális osztálylétszám, 
ami alatt nem lehet a osztályt indítani.. A módosítás kizárólag a szakképző iskolákat érinti, és 
azt célozza, hogy a hiányszakképesítések megszerzésére felkészítő szakképző iskolai 
osztályokat el tudják indítani. 
 
4. Változások az állami intézményfenntartásban 
Az Nkt. módosítás további eleme az állami intézményfenntartó átalakításával kapcsolatos 
törvényi szintű szabályok megalkotása volt. A törvényi szabályozás szintjén az állami 
fenntartó átalakulása úgy jelenik meg, hogy az állami intézményfenntartó központ helyére a 
tankerületi központ, illetve egyes esetekben az oktatási központ kifejezés lép. Ez a két új 
fogalom jelzi, hogy az egész országra kiterjedő illetékességű KLIK helyébe ún. tankerületi 
központok lépnek, ezzel csökken a centralizáció, a döntések meghozatala közelebb kerül az 
érintettekhez. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények vezetői 
többletjogosítványokat kaptak. Az egyik ilyen a „keretgazdálkodási” jogosítvány, amelyről az 
állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet rendelkezik.  
A keretgazdálkodási jogosítványon kívül fontos a munkáltatói jogok bővülése is, amely már 
nem a 326/2013-as Korm. rendeletben, hanem a törvényben jelenik meg. Főszabály szerint a 
tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a tankerületi igazgató 
gyakorolja, míg egyes, általa nem gyakorolt munkáltatói jogok vonatkozásában javaslattételi 
joga van. 
 
5. A minősítő és tanfelügyeleti szakértők, szaktanácsadók esetleges baleseteinek üzemi 
balesetté nyilvánítása  
Az Nkt. módosítás kezeli azt a helyzetet, hogyha a pedagógusok minősítési eljárásában, 
továbbá az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben („tanfelügyelet”) résztvevő szakértők 
és a szaktanácsadók ezen tevékenységük ideje alatt esetlegesen balesetet szenvednek. 
 
6. Fenntartóváltás jelzése – február végéig 
A korábbi évek tapasztalatainak figyelembevétele alapján szükséges volt egy újabb határidő 
beiktatása a köznevelési intézmény fenntartásában bekövetkező lényegi változások előtt. Az 
új szabály értelmében a köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve februárjának utolsó munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési 
intézmény fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény fenntartói jogait és 
kötelezettségeit a következő tanévtől adja át.” (Nkt. 84. § (8) bek.) 
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7. Fenntartóváltás munkajogi következményeinek szabályozása 
Az új szabályozás indoka a törvényben (85/A. §) a fenntartóváltás miatti foglalkoztatási 
jogviszonyok változása. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet módosítása 
 
A költségvetési támogatás igénylése, elszámolása, ellenőrzése rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Nkt. vhr.) III/A. fejezete határozza meg. A Korm. rendelet módosítására a 102/2016. (V. 13.) 
Korm. rendelettel (továbbiakban: 102/2016-os Korm. rendelet) került sor, amely 2016. május 
13-án került kihirdetésre. A módosítással érintett, a finanszírozási, ellenőrzési szabályokat 
érintő változások: 
 
1. Amennyiben az egyházi és a nem állami fenntartó által működtetett intézmény 
kormányhivatali törlésére kerül sor az Nkt. 21. § (9) bekezdésében foglaltak szerint, 
intézménykijelölés alapján a tanulókat kötelezően átvevő intézmény fenntartója pótlólagos 
támogatásra válik jogosulttá (102/2016-os  Korm. rendelet 3. §). 
2. Az új köznevelési intézmény, az új feladatellátási hely után igénybe vehető költségvetési 
támogatás szempontjából szövegpontosításra került sor (102/2016-os Korm. rendelet 4. §). 
3. Az évközbeni megszűnéshez kapcsolódó elszámolás szabályainak pontosítására került sor 
(102/2016-os Korm. rendelet 5. §) akként, hogy a jogszabály megjelöli azt a határnapot, 
ameddig a megszűnő fenntartót megilleti a költségvetési támogatás (a megszűnés hónapjának 
utolsó napja). 
 
4. A Kncstár) területi Igazgatóságai által hozott elsőfokú döntések ellen 2016. június 30-át 
követően benyújtott fellebbezéseket a Kincstár központi szerve bírálja el (102/2016-os Korm. 
rendelet 6. §). 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 
 
2015 júniusában jelent meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény (a továbbiakban: módosító törvény), amelynek 
középpontjában az ágazati törvénynek a szakképzési törvénnyel egyidejű és összehangolt 
módosítása állt. Tekintettel arra, hogy a szakképzési reformból eredő változások 2016. 
szeptember 1-jével léptek hatályba, ahhoz kapcsolódóan – az alacsonyabb szintű jogszabályi 
összhang megteremtése érdekében – változtak a végrehajtási előírások is, ennek keretében a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) módosítására 
is szükség volt. A módosítás célja a nevelési-oktatási feladatok ellátásában részt vevők 
számára az egyértelmű, átlátható és hatékony jogalkalmazást elősegítő szabályozás 
létrehozása volt.  
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A módosítás főbb elemei: 
 
Az Nkt. 2016. szeptember 1-jei hatállyal a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvénnyel (a továbbiakban: Szt) összehangolt módon új köznevelési intézménytípusokat 
vezetett be (szakgimnázium, új típusú szakközépiskola), megváltoztatta a pedagógiai munka 
szakaszait, változtatott a Hídprogramok jellegén, működésén. A miniszteri rendelet 
módosítása ezekhez a szakképzési változásokhoz, valamint az ágazati törvény 2016. júniusi 
módosításából eredő terminológiai változásokhoz kapcsolódó végrehajtási előírásokat vezette 
át a jogszabályon, különös tekintettel a névhasználati rendelkezésekre.  
 
A módosítás nyomán a tanév helyi rendjében kell meghatározni az iskolai kórus 
foglalkozásának időpontjait, amelynek ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a kórus 
tagok számára nem írható elő. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. 
évi módosítása alkalmával a jogszabály kiegészült a titkos menedékházzal, mint a kapcsolati 
erőszak áldozatainak segítséget nyújtó ellátórendszer speciális tagjával. E változtatás 
indokolttá tette a miniszteri rendelet ez irányú kiegészítését az ideiglenes óvodai elhelyezés 
szabályozásával.  
 
A jogalkalmazási gyakorlatban felmerült tapasztalatok alapján került pontosításra a közösségi 
szolgálat napi időtartama, adminisztrációja. Az új előírások szerint a közösségi szolgálat 
helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb 
egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 
ötórás időkeretben végezhető. 
 
Új elem a miniszteri rendeletben a két tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő évfolyammal 
működő iskolai nevelés-oktatás szabályainak egyszerűsítése. Előbbinek lényege, hogy a 
jövőben két tanítási nyelvű nevelés-oktatás adott célnyelvből abban a gimnáziumban, 
szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel 
annak a feltételnek, hogy a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi 
vizsgabizonyítványt szerzett gimnáziumi tanulók kilencven százaléka, a szakgimnáziumi 
tanulók nyolcvan százaléka a célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást 
igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. 
 
A módosult rendelkezések szerint nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, 
szakgimnáziumban folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel 
annak a feltételnek, hogy a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik 
évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt 
százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 
szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert 
nyelvvizsgával. 
 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések tapasztalatai alapján egyszerűsödtek az 
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szabályai, ennek nyomán az intézményi önértékelés 
keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját és ötévente 
kerül sor az intézmény pedagógusainak az értékelésére. Változás, hogy a pedagógus 
ellenőrzésére a minősítő vizsgán vagy a minősítési eljárásban való részvételét követő három 
évig nem kerül sor.   
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A fenntartói jog átadásával kapcsolatos jogalkalmazási problémákra és az új közigazgatási 
hatósági eljárási szabályokra tekintettel módosult a működési engedély iránti kérelem 
benyújtási határideje. Az új előírások szerint fenntartói jog átadása esetén június 20-ig 
nyújthatja be a fenntartó a kormányhivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez 
szükséges engedély iránti kérelmet. 
 
Továbbra is a miniszteri rendeletben kapnak helyet a Köznevelési Hídprogram előírásai (a 
Szakképzési Hídprogramra vonatkozó szabályokat a szakképzési jogszabályok rendezik). 
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet módosítása  
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendeletet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet módosította. 
A Vizsgaszabályzat módosítását alapvetően az alábbi okok tették szükségessé: 
Az Nkt., valamint az Szt. a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról szóló 
1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat alapján történt módosításával való összhang 
megteremtése érdekében került módosításra a Vizsgaszabályzat. A szabályozások közül 
kiemelkedő jelentőségű, hogy a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától a 
szakképzési centrumok jelentek meg a szakközépiskolák helyett, mint érettségi vizsgát 
szervező és lebonyolító intézmények.  
Emellett a 2016. szeptember 1-jétől szakgimnáziummá átalakuló szakközépiskolában 
vizsgázóknak a 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában kell első ízben 
kötelezően választandó ötödik vizsgatárgyként szakmai vizsgatárgyból érettségi vizsgát 
tenniük. A kötelezően választandó érettségi vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának 
megfelelő szakmai vizsgatárgy lesz. Ennek eredményeként 2017. január 1-jétől a választható 
szakmai előkészítő vizsgatárgyak helyébe 38 ágazati és 8 ágazaton kívüli szakmai érettségi 
vizsgatárgy lép, amely vizsgatárgyak általános vizsgakövetelményei is megjelentetésre 
kerültek a Vizsgaszabályzatban. 
 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
módosítása 
 
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a 
továbbiakban: Részletes követelmények) módosítása azon érettségi vizsgatárgyak részletes 
vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza, amelyek általános vizsgakövetelményei a 
Vizsgaszabályzat módosításáról szóló 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelettel módosításra kerültek. 
A módosítás fő oka – a Vizsgaszabályzat módosításához hasonlóan –, hogy a 
szakgimnáziumokban kötelezően választandó szakmai érettségi vizsgatárgyak általános 
követelményeinek kihirdetését követően elengedhetetlen a 38 ágazati és 8 ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgy részletes követelményeinek szabályozása is.  
Tekintettel arra, hogy az Szt. alábbi két szakaszának módosítása értelmében a 2016/2017. 
tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában kötelező szakmai érettségi vizsga már nem 
kizárólag emelt szinten tehető, ezáltal az emelt szint mellett a középszintű szakmai érettségi 
vizsgatárgyak általános és részletes követelményeinek beillesztése is megtörténik. 
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Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, Arany 
János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program 
 
Az Nkt. 78. § (2a) bekezdése, a miniszteri rendelet 173-176. §-ai, a kerettantervek kiadásának 
és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet és a Kollégiumi nevelés 
országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján az 
oktatásért felelős miniszternek gondoskodnia kell az Arany János Programok támogatásának 
szabályozásáról. 
A miniszter a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előrehaladását 
támogató Arany János Tehetséggondozó Program (a továbbiakban: AJTP), az Arany János 
Kollégiumi Program (a továbbiakban: AJKP) és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai 
Program (a továbbiakban: AJKSZP) támogatása felhasználásának részletes szabályait a részt 
vevő nem állami fenntartású intézményekre vonatkozóan 2016. évben meghívásos 
pályázatban határozta meg. A pályázat alapján biztosított támogatások összege 625,1 millió 
forint volt összesen 6 nem állami fenntartó számára, 7 köznevelési intézményre. A tanulói 
létszám az AJTP-ben részt vevő 4 intézményben 590 fő (2016. jan-aug.), illetve 581 fő (2016. 
szept-dec.), az AJKP-ban részt vevő 2 intézményben 230 fő (2016. jan-aug.), illetve 213 fő 
(2016. szept-dec.) és az AJKSZP-ben részt vevő egy intézményben 101 fő (2016. jan-aug.), 
illetve 76 fő (2016. szept-dec.). 
A KLIK által fenntartott, Arany János programokat megvalósító intézmények esetében az 
Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany 
János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásának szabályairól szóló 13/2015. (IV. 
16.) EMMI utasításban foglaltak alapján az oktatásért felelős miniszter hozott döntést a 2016. 
évi támogatásról. A tanulói létszám az AJTP-ben 2238 fő (2016. jan-aug.), illetve 2219 fő 
(2016. szept-dec.), az AJKP-ban 345 fő (2016. jan-aug.) és 387 fő (2016. szept-dec.), az 
AJKSZP-ben 230 fő (2016. jan-aug.) és 205 fő (2016. szept-dec.), a megítélt támogatás 
összesen 2.006,0 millió forint volt. A forrás a KLIK költségvetésében állt rendelkezésre. 
 
A programokban a legsérülékenyebb tanulói csoportokhoz tartozó diákok számára a képzési 
időszak teljes hossza alatt a végzettség, szakképzettség megszerzése, a lemorzsolódás 
megakadályozása érdekében rendeletileg szabályozott komplex, oktatási, nevelési, szociális, 
kulturális és egészségügyi, személyre szabott fejlesztés zajlik: egyéni fejlesztési és tanulási 
tervek kialakítása, differenciált tanulásszervezés, mérés-értékelés, folyamatos visszajelzés az 
egyéni előrehaladásról, pályaorientáció, szociális támogatás, rendszeres részvétel a 
Programok tanulmányi-, művészeti- és sporttalálkozóin, szaktáborain, továbbá a családdal 
történő szoros kapcsolattartás. 
 
Az EFOP köznevelést érintő finanszírozása 
 
Az EFOP 3. prioritási tengelye a Gyarapodó tudástőke, amely keretében a korai 
iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, 
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori 
nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző 
formális, informális és nem formális tanulási formákat is beruházási prioritás (EFOP 3.1, 3.2 
intézkedések) esetében 2014-2016. időszakban 8 db kiemelt eljárásrendű felhívás került 
meghirdetésre összesen 78.100,0 millió forint keretösszeggel. Ebből egy konstrukció esetén 
(EFOP-3.1.1) ugyan 2014-ben jelent meg a Felhívás, de a Támogatási szerződés 2016-ban 
került aláírásra. A másik 7 Felhívás 2016-ban jelent meg, a Támogatási szerződések az EFOP-
3.1.3 és az EFOP-3.2.2 esetében még 2016-ban aláírásra kerültek, így ebben a két projektben 
a keretösszeg lekötésre került.  
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Felhívás azonosító 
jele Felhívás neve 

Felhívás 
keretösszege 

(milliárd forint)  
EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása 1,26
EFOP-3.1.2-16 A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében 
9,86

(VEKOP: 2,96)
EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása 
4,20

EFOP-3.1.5-16 
A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása 

12,90

EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben 
4,29 

(önerő: 1,29)
EFOP-3.2.2-
VEKOP-15 

A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai 
módszertani eszköztárának fejlesztése 

2,00 
(VEKOP: 0,6)

EFOP-3.2.4-16 Digitális környezet a köznevelésben 45,35

EFOP-3.2.6-16 
A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a 
köznevelési intézményekben 

3,00

 
Az EFOP 4. prioritási tengelye az Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében, amely a minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális 
feltételeinek  megteremtéséhez járult hozzá a köznevelést és a nem formális képzést szolgáló, 
egyházi fenntartású köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseit tartalmazó, még 
2015. év végén megjelent EFOP-4.1.1-15 „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális 
fejlesztések” című standard felhívás 14.420,0 millió forintos keretösszeggel, amely 2016-ban 
teljes egészében lekötésre került.  
 
A köznevelést érintő projektek megvalósítása folyamatban van, 2018 előtt nem zárul le egyik 
sem. Záródokumentumot még nem nyújtottak be a kedvezményezettek. 
 
Köznevelés finanszírozása 

 
Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények finanszírozása 

 
A központi költségvetési törvény átlagbér alapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az 
egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-
oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és nevelő 
és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után. Működési 
támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben 
ellátott, gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, 
valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi 
önkormányzat és a bevett egyház részére. Tankönyvtámogatást állapít meg továbbá a 
köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán 
köznevelési intézmény fenntartója részére. 
 
Az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a értelmében a kötelező erkölcstan óra helyett választható hit- és 
erkölcstan oktatás 2013 szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az etika óra 
alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig felmenő 
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rendszerben. A hit- és erkölcstan oktatást az egyházi jogi személyek szervezik, amelynek 
tartalmát, beleértve a tankönyvek kiválasztását is az egyházak határozzák meg, és  
alkalmazzák a hittanoktatót is, azonban az állami iskolákban szervezett hit- és erkölcstan 
oktatás megtartásához a költségvetés átlagbér- és tankönyvtámogatás jogcímen biztosítja a 
forrást. Ez az oktatási forma a 2016/2017. tanévre teljesedett ki.     
 
Az Nkt.-vhr. szabályozza az átlagbér alapú támogatás, a bevett egyházakat érintő hit- és 
erkölcstan oktatás, valamint a működési támogatás, az étkeztetési és tankönyvtámogatás 
igénylési, elszámolási rendszerét. 
Az eltelt alig több mint négy év tapasztalatai alapján  

− a szabályozás pontosítása több esetben szükséges volt,  
− a minősített pedagógusok esetében személykövető finanszírozási metodika alakult ki 

(igénylés, pótigénylés és lemondás lehetőségét tartalmazva), 
− a fenntartók számára az évközbeni módosítás a lemondás és pótigénylés lehetőségét 

egyaránt tartalmazza, 
− a büntető eljárásban való érintettségről a fenntartónak nyilatkoznia szükséges, amely 

együtt járhat a finanszírozás felfüggesztésével. 
 
Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás 
 
Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az egyház, vagy más nem állami szerv, nem 
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda 
esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért 
felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján 
– részt vehet az Nkt.-ban meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok 
megvalósításában. Az oktatásért felelős miniszternek lehetősége van köznevelési szerződés 
megkötésével a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás nyújtására. A 
támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs megkötés, mindössze a 
támogatás időtartamát határozza meg egy-öt év között az Nkt. vhr. 29/A. §-a. Az egyházi és 
magánintézmények fenntartóival létrejövő köznevelési szerződés megkötéséhez ki kell kérni 
az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat 
véleményét. 
 
A 2016. évben összesen 79 köznevelési szerződés/közoktatási megállapodás (továbbiakban: 
Szerződés) volt hatályban ebből 62 fizetési kötelezettséget tartalmazott, 17 fizetési 
kötelezettséget nem tartalmazott. A teljes Szerződésállományban 5 nemzetiségi 
önkormányzattal (Szerb, Román, Szlovén, 2 Szlovák), 10 pedig egyházi fenntartóval került 
megkötésre.  
A fizetési kötelezettséget nem tartalmazó szerződések közül a kötelező feladatellátásban való 
részvétel elismeréseként 2 bevett egyházzal kötött szerződés volt hatályban (Magyarországi 
Metodista Egyház, Magyar Iszlám Közösség). 13 fizetési kötelezettséggel nem járó esetben a 
működés folytatásának érdekében került sor köznevelési szerződés megkötésére (10 
szakszolgálat, 3 pedagógiai-szakmai szolgáltatás). 
A jelzett 79 szerződésből a 2016. évben 5 szerződés szűnt meg. Ebből 1 szerződés azért, mert 
az intézmény állami fenntartásba került (Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola), 
4 szerződés pedig hatályát vesztette. 
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6. 1. Oktatási Hivatal alcím 
 
Az intézmény neve: Oktatási Hivatal 
Törzskönyvi azonosító száma: 329727 
Honlap: http://www.oktatas.hu/ 
 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

Az OH 2007. január 1-jén alapított, központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként 
működik, feladatait országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 
(IV. 26.) Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a 
közneveléssel és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát az Nkt., az Nftv., az 
Szt-ben, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 
törvényben és más jogszabályban meghatározottak alapján látja el. 

Az OH alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős 
hatóság, köznevelési feladatkörben eljáró hivatal, köznevelési és értékelési vizsgaközpont, 
felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv és a felsőoktatási információs rendszer 
(a továbbiakban: FIR) működtetéséért felelős szerv feladatait látja el. Az OH felel a felvételi 
eljárás lebonyolításáért a köznevelésben és felsőoktatásban, így nyilvántartja a jelentkezőket 
és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. Gondoskodik arról, 
hogy a látogatók mindig naprakész, oktatással kapcsolatos információkat találjanak az OH 
honlapján. Az OH végzi a külföldi egyetemek és főiskolák által kiadott oklevelek hazai 
elismertetését, a külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását, a pedagógus-
továbbképzések és a nyelvvizsgák akkreditációját, valamint a külföldi nevelési-oktatási 
intézmények törvényességi felügyeletét. 

Az OH-n belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése, továbbá az OH 
honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem köznevelésben tanuló, de 
érettségizni szándékozóknak kell kitölteniük az érettségi vizsgán történő részvétel érdekében. 
Emellett megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, elkészíti az azokról szóló 
jelentéseket. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, 
nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat.   

Az OH szervezi a legrangosabbnak számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt (a 
továbbiakban: OKTV) is, továbbá iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik (pl.: a 
szakképzések elindításához benyújtott kérelmeket engedélyezi). 

Az intézmény feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert, az általános iskolába belépő 
tanuló első diákigazolványától, a csaknem húsz évvel később kézhez kapott diplomáig vezető 
úton minden tanulmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézést. 

Köznevelési feladatai körében az OH működteti a pedagógus minősítéssel érintett 
pedagógusok portfóliójának feltöltésére szolgáló informatikai támogató rendszert.  

Az OH szervezi az Nkt. alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
értelmében végrehajtott célnyelvi méréseket, amely a Közös Európai Referenciakeret (KER) 
szintmeghatározásait használja. A 2016. évben a mérés a 6., 8., és 10. évfolyamos tanulókat, 
érintette sorrendben A2, B1, B2 szintű nyelvtudás vizsgálatával. A feladat elvégzése magában 
foglalja a nyelvi szintekre vonatkozó komplett mérési rendszer kidolgozását és lebonyolítását, 
valamint a mérések kiértékelését is. A meglehetősen komplex feladat tartalmazza a 
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mérőeszközök szakmai megtervezése, tartalmi kidolgozása, próbamérése, véglegesítése, 
előállítása mellett, a méréshez szükséges informatikai rendszer kialakítását és a konkrét 
szervezés valamennyi feladatát.  

2014 decemberétől az OH az integrált nyomon követő rendszer (INYR) működtetője, illetve 
adatkezelője. A több mint 320 ezer ellátotti (sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, 
tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek) adatot tartalmazó rendszert közel 5 
000 pedagógiai szakszolgálati szakember használja napi rendszerességgel.  

Az Nkt. 2015. április 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében az állami köznevelési 
közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az OH biztosítja. Az 
állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veszi igénybe. 2016 januárjában megkötésre 
került a KLIK és az OH közötti megállapodás a feladatellátáshoz szükséges ingóságok 
vagyonkezelői jogának átadásáról. A fentiek nyomán kezdte meg működését 2015. augusztus 
1-jével az OH Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, valamint a 15 
Pedagógiai Oktatási Központ. 

Az OH vezeti az országos szaktanácsadói névjegyzéket 2015. január 1-jétől, amely közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. Az országos szaktanácsadói névjegyzék vezetése 
illeszkedik az OH hatósági feladataihoz, tekintettel arra, hogy az OH vezeti országos szakértői 
névjegyzéket, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket is. 

Az OH alaptevékenysége 2016. évben lényegesen megváltozott, hiszen 2016. január 1-jétől az 
Educatio megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által 
történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Educatio által 
ellátott feladatokat az OH, mint átvevő költségvetési szerv látja el. 

2016. január 1-jétől kezdődően – a 2016. január 1-jével hatályba lépett 60/2015. (XII. 29.) 
EMMI utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat nyomán – az OH új szervezeti 
struktúrában működik, a gazdasági, jogi és üzemeltetési elnökhelyettes irányítása alá vonva az 
OH napi működését biztosító és az országos szakrendszereket érintő üzemeltetés feladatait.  

Az integrációt követően az Educatiotól átvett szerződésállomány felülvizsgálatra és a 
megállapodások egy része megszüntetésre került, másik részét az OH újratárgyalta.  

Az OH eredményes működését biztosító informatikai rendszerek használata az OH  
valamennyi telephelyén egységesítésre került – ezzel is biztosítva az áttekinthető és 
megbízható működést (pl. egységes iratkezelési rendszer, a nyomtatás monitorozását 
kiszolgáló rendszer). 

Az OH a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, kiszervezett tevékenysége 
nem volt, alapítványokat, közalapítványokat nem támogatott.  

Az OH-ban 2016. évben összességében 18 fő rendelkezett lakáscélú kölcsön tartozással. A 
2016. évben kettő új kölcsön folyósítás történt 4,0 millió forint értékben, valamint egy 
lakáskölcsön átvállalás 0,5 millió forint értékben. A korábban folyósított támogatásokból 
2016-ban 3,0 millió forintot törlesztettek a dolgozók. A 2016. éven túl áthúzódó fennálló 
követelés 13,9 millió forint. 
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Az előirányzatok alakulása 

 

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 11 994,7 6 222,3 6 222,3 27 012,5 8 900,3 74,20% 32,95% 

ebből személyi 
juttatás 

4 045,1 2 695,8 2 695,8 15 083,2 4 797,2 118,59% 31,80% 

Bevétel 7 976,4 1 750,0 1 750,0 17 911,3 17 104,0 214,43% 95,49% 

Támogatás 4 496,3 4 472,3 4 472,3 5 741,9 5 741,9 127,70% 100,00% 

Előirányzat-
maradvány 

2 881,3 0,0 0,0 3 359,3 3 359,3 116,59% 100,00% 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 
(fő)  

911,0 872,0    1 000,0 109,77%   

 

   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  6 222,3 1 750,0 4 472,3 2 695,8 

Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 703,3 0,0 703,3 267,0 

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, valamint a 
1765/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján  

3,0   3,0 2,4 

RKI-ból nyújtott támogatás a 1726/2016. 
(XII.10.) Korm. határozat alapján 

697,6   697,6 262,5 

prémiumévek program kapcsán a 
14643-17/2016./NGM 24685/2016.NGM 
33792/15/2016.NGM intézkedések alapján 

2,7   2,7 2,1 

Irányító szervi hatáskörben 626,7 60,4 566,3 374,2 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 570,1   570,1 377,2 

Többletbevétel beemelése 60,4 60,4   0,0 

Fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-
átcsoportosítás 

-3,8   -3,8 -3,0 

Intézményi hatáskörben 19 460,2 19 460,2 0,0 11 746,2 

2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 359,3 3 359,3   833,0 
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Többletbevétel 16 100,9 16 100,9   10 564,2 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     349,0 

        Előirányzat-módosítás összesen 20 790,2 19 520,6 1 269,6 12 387,4 

2016. évi módosított előirányzat 27 012,5 21 270,6 5 741,9 15 083,2 

Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása 

Az OH 2016. évi költségvetésének kiadási összege 6 222,3 millió forint összegben került 
megtervezésre, ami az évközi módosítások következtében 27 012,5 millió forintra változott. A 
kiadás teljesítése 8 900,3 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 32,9%-a. Az 
előirányzat-módosítás összegéből 703,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 626,7 millió 
forint irányító szervi hatáskörben, 19 460,2 millió forint intézményi hatáskörben történt. 

Kormányzati hatáskörben a foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására 3,0 millió forint, a prémiumévek program kapcsán a 2016. évben felmerülő 
kiadásokra 2,7 millió forint került biztosításra. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási 
tartalék felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 697,6 millió 
forint többlettámogatásban részesült az intézmény. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás kapcsán 60,4 millió forint a 2016. év 
során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, 570,1 millió forint a tárca 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére kapott támogatásból adódik az alábbi feladatokhoz 
kapcsolódóan: 

• Felsőoktatási Informatikai és nyomon követő rendszerek biztosítása, fejlesztése, 
optimalizálása és a felsőoktatási digitális tartalomfejlesztési feladatok ellátása: 64,6 
millió forint  

• a középfokú iskolák értesítési kötelezettsége szakmai ellenőrzésének lebonyolítása: 
3,6 millió, 

• MaTalent2 – Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon: 
38,5 millió forint, 

• TehetségKapu2 – Egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszer 
kidolgozása és annak bevezetésének támogatása: 40,0 millió forint, 

• TehetségTár 2 – Tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját valamint a 
tehetségkövetést támogató információs rendszer fejlesztésének a támogatása: 40,0 
millió forint. 

• Versenyezzünk! - Tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez tartozó tanulmányi 
versenyek minőségbiztosítási eljárásának támogatása: 5,0 millió forint,  

• nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása: 21,0 millió forint, 

• Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetési 
feladatainak támogatása: 56,0 millió forint, 

• az Educatio feladatainak átvételével összefüggő kiadások finanszírozásának 
támogatása: 361,4 millió forint, 

• korai iskolaelhagyás (ESL) mérőrendszer fejlesztés pilot projektjének 2017. évre 
történő áthúzódásával, ill. az EYCA logóhoz kapcsolódó jogok átvételével kapcsolatos 
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megtakarítás fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítása: 60,0 millió 
forint. 

Az ezen felüli 3,8 millió forintos irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítást a 
kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszer (a továbbiakban: KÉR) működtetési 
fedezetének EMMI részére történő átadása indokolja. 

Az intézményi hatáskörben történt 19 460,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás 
elsősorban az előző évi maradvány (3 359,3 millió forint) igénybevétele, valamint az EU-s 
programok kapcsán realizálódott 16 059,9 millió forint összegben realizálódott 
többletbevételből adódik. Ezen túl az OH 3,0 millió forintot a munkáltatói lakáscélú 
kölcsönök törlesztésével kapcsolatosan, 38,0 millió forintot pedig a fejezeti kezelésű 
előirányzatról (2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján 
közösségi szolgálat teljesítése érdekében, valamint a duális képzés és a FIR biztosítása, 
fejlesztése érdekében) utalással biztosított összefüggésben előirányzatosított.   

 

A személyi juttatások és a létszám alakulása 

A személyi juttatások 2016. évi 2 695,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 15 
083,2 millió forintra módosult. Ebből 267,0 millió forint kormányzati hatáskörben a 
foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja, a prémiumév program 2016. évi kiadásainak 
támogatása, valamint az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 262,5 millió forintos többlete.  
Irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatokból végrehajtott előirányzat-
átcsoportosítás kapcsán 377,2 millió forinttal növekedett, a KÉR működtetésével kapcsolatos 
átcsoportosítással összefüggésben 3,0 millió forinttal csökkent az előirányzat. Intézményi 
hatáskörben történt előirányzat-módosítás okán – elsősorban az uniós projekteknek 
köszönhetően – pedig további 11 746,2 millió forinttal növekedett az előirányzat. A 
módosított előirányzat terhére 4 797,2 millió forint kiadás teljesült, amely 31,8%-os aránynak 
felel meg. 

Az OH 2016. évi létszámkerete 872 fő. E létszámot jelentősen befolyásolta az EU-s 
programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében 
foglalkoztatott munkatársak létszáma, akik havonta változó létszámban és különféle 
munkaidőben dolgoznak, valamint a felsőoktatási felvételi eljárás dokumentumainak és az 
országos kompetenciamérés feladatainak feldolgozásával kapcsolatban alkalmazott határozott 
idejű munkaszerződéses foglalkoztatottak létszáma. 

 

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 2 776,6 millió forint összegben került 
meghatározásra, ami az évközi módosítások következtében 6. 666,7 millió forintra változott 
és 2 491,5 millió forintra teljesült. Az előirányzat-változás jelentős részét az intézményi 
hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek 
előirányzat növelése eredményezi. Az összes teljesítés 53,8%-át a szolgáltatási kiadások, 
28,0%-át egyéb dologi kiadások, 11,0%-át kommunikációs szolgáltatások, 5,2%-át a 
kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, 2,0%-át készletbeszerzés kiadásai teszik ki.  
Az OH-nál ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatosan felmerülő kiadások nem voltak 
2016. évben. 
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Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása 

Az OH tekintetében a működési célú kiadások 274,7 millió forint összegű teljesítése az OH 
nemzetközi szervezetekben való részvételével kapcsolatban felmerült tagdíj kifizetésének 
56,0 millió forintos összegét, illetve az elvonások és befizetések rovaton – nagyobb részben 
az Educatiotól átvett projektek, kisebb részben az OH hazai és EU-s projektjeinek 
elszámolásával kapcsolatban – előírt visszafizetési kötelezettség 218,7 millió forintos 
összegét foglalja magában. 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A beruházások 2016. évi eredeti előirányzata 8,0 millió forint volt, amely fejezeti és 
intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások következtében 1. 099,1 millió 
forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 182,4 millió forint volt, amelyből az OH az 
immateriális javak vásárlására 64,0 millió forintot, ingatlanok beszerzésére 2,2 millió forintot, 
informatikai eszközök vásárlására 73,7 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 4,2 
millió forintot, mindezek forgalmi adójának megfizetésére 38,3 millió forintot költött. 

Az OH felújítás soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. év során előirányzat 
módosítás nem történt. 

 

Az OH nem hajtott végre beruházást, felújítást, szolgáltatásvásárlást PPP konstrukcióban. 

 

Az OH egyéb felhalmozási célú kiadásainak 4,5 millió forintos teljesülését a dolgozói 
lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadás okozza. 

 

A bevételek alakulása 

A 2016. évben az OH költségvetésének bevételi főösszege 1 750,0 millió forintban került 
meghatározásra, amely fejezeti és intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások 
következtében 21 270,6 millió forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 20 463,3 millió forint 
volt. 

Irányító szervi hatáskörben 60,4 millió forint összegű – kizárólag többletbevételhez 
kapcsolódó – előirányzat-módosítás történt a 2016. évben. A többletbevételek elsősorban az 
Educatio megszűnése és feladatainak OH általi átvétele miatt keletkeztek: a Felsőoktatási 
Felvételi Tájékoztató kiadvány, valamint a www.felvi.hu felületen hirdetési felület 
értékesítéséből. Ezen felül realizálódott többletbevétel az OH által szervezett akkreditált 
pedagógus-továbbképzésekből is. Az OH a többletbevételt a fenti feladatokkal 
összefüggésben felmerülő többletkiadásokra használta fel. 

Az intézményi hatáskörben történt 19 460,2 millió forint összegű előirányzat-módosítás az 
év során kapott többletbevételek előirányzat-emeléséből, valamint az előző évi maradvány 
előirányzatosításából adódott. Az intézmény összbevételét növelte az államháztartáson 
belülről kapott működési, valamint felhalmozási célú támogatások összege (16 087,2 millió 
forint), amely az európai uniós forrásokból megvalósult projektekre biztosított támogatás. 

A közhatalmi bevételek jelentősen, 61,2%-kal csökkentek az előző évhez képest. Ennek 
legfőbb oka, hogy a közigazgatási bürokrácia csökkentése érdekében született döntés, és az 
ezzel kapcsolatban jóváhagyott, az egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának 
megszüntetéséről szóló 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet, amelynek értelmében 2016. 
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évben az OH-nál nagymértékű bevétel kiesés jelentkezett a felsőfokú felvételi eljárással és az 
oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatban.  

Az OH költségvetésében 21,9%-os részarányt képvisel a központi, irányító szervi támogatás, 
amely az eredeti előirányzatként megtervezett 4.472,3 millió forintról 5.741,9 millió forintra 
módosult 2016. évben. 

Az OH 2016. évben teljesült bevételeinek és támogatásának értéke összesen 26 205,2 millió 
forint volt, amely kis mértékben, csupán 3,0%-kal marad el a módosított előirányzat 
mértékétől. 

 

Költségvetési maradvány 

Az OH alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 26 205,2 millió forint, 
alaptevékenységének költségvetési kiadása 8 900,3 millió forint, így az intézmény 2016. évi 
költségvetési maradványának összege 17 304,9 millió forint, amelyből 0,7 millió forint 
szabad maradvány. Az európai uniós projektek 2016. évben 15 080,2 millió forint 
maradvánnyal zártak, a fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati 
intézkedéssel kapott támogatások maradványa összesen 375,7 millió forint. Az Educatio 
állami feladatának átvétele okán, illetve az olyan 2015. évben kötött szerződések kapcsán, 
amelyek 2017. évben kerülnek kifizetésre, mintegy 391,3 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány keletkezett. 2016. évben kötött, de 2017. évben esedékes kifizetések 
(érettségi, OKTV, kompetenciamérés, nyomdaköltség, tételek szállítása, oktatási 
igazolványokkal kapcsolatos szerződések) kapcsán 1 457,0 millió forintos 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 

Az OH-nál a Működési bevételek kiemelt előirányzaton a módosított előirányzaton felüli 
többletbevétel realizálódott, ami 0,7 millió forint összegben szabad maradványként 
mutatkozik. 

Az OH  2015. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 3 359,3 millió forint volt, amelyből 
2016. évben 2 968,0 millió forint teljesült. A pénzügyileg nem teljesült 391,3 millió forint az 
Educationál lefolytatott NAV ellenőrzések során megállapított fizetési kötelezettséget 2016. 
évet követően várható teljesülés összege. 

 

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései  

Az OH eszközeinek és forrásainak főösszege 4 373,0 millió forint nyitó értékről 28 269,1 
millió forint záró állományra változott. Ebből a befektetett eszközökön (10 412,2 millió 
forint) belül a tárgyi eszközök csoport aránya 57,6 %, az immateriális javak csoport aránya 
42,4% volt 2016. évben. 

Az immateriális javak bruttó 801,6 millió forint összegű nyitó állományi értéke 4 409,5 millió 
forintra, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 39,7 millió forint összegű nyitó 
értéke 5 550,2 millió forintra növekedett. Az immateriális javak növekedését az eszközök 
bruttó értékének, valamint az elszámolt értékcsökkenés változása befolyásolta. Az 
eszközállomány növekedésének oka az Educatio megszűnése, és a feladatának, 
vagyontárgyainak OH általi vagyonkezelésbe vétele. 

Míg 2015. évben a pénzeszközök összege 3 460,9 millió forint volt, addig 2016. évben 17 
343,8 millió forint, azaz a növekedés 401,13 %-os volt. Ezt a növekedést az Európai Uniós 
projektekkel kapcsolatban év végén átutalt, majdnem minden esetben 100 %-os támogatási 
előlegek eredményezték. 
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2016. évben az elszámolt értékcsökkenés 24 862,4 millió forint volt, ami 1 202,6%-a a 2015. 
évben elszámolt 2 067,4 millió forintnak. 

  

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A követelések összege 297,0 millió forint, amelyből működési bevételekkel kapcsolatosan 
költségvetési évben esedékes 280,3 millió forint. A költségvetési évben esedékes felhalmozási 
célú átvett pénzeszközre vonatkozó követelés, amely a dolgozói lakáskölcsön éven belüli 
törlesztő részlete, 0,6 millió forint. A költségvetési évet követően esedékes követelések 16,0 
millió forintot tesznek ki, ebből 13,9 millió forint – a dolgozói lakáskölcsönök éven túli 
törlesztőrészletével összefüggésben – felhalmozási célú átvett pénzeszközre, 2,1 millió forint 
működési bevételre vonatkozóan áll fent. Az OH-nak túlfizetések, téves és visszajáró 
kifizetések kapcsán 2016. december 31-én 0,1 millió forint követelése állt fent. 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 459,4 millió forint, amelyből 
költségvetési évben esedékes személyi juttatásokkal 99,4 millió forint, dologi kiadásokkal 
333,7 millió forint, 26,3 millió forint pedig beruházásokkal kapcsolatos. A költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségek értéke összesen 33,3 millió forint, amely túlnyomórészt 
dologi kiadásokkal (31,8 millió forint) kapcsolatos. A kapott előlegből, a más szervezetet 
megillető bevételek elszámolásából, illetve a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett 
pénzeszközökből eredő kötelezettségek 2016. december 31-i záró értéke 50,5 millió forint 
volt. 

Összességében megállapítható, hogy az OH gazdasági stabilitását a folyamatosan változó 
környezeti feltételek mellett a tárgyévben is megtartotta. Ebben kiemelt szerepe volt a 
többletfeladatokhoz kapcsolódóan a fenntartó által rendelkezésre bocsátott forrásoknak, az 
OH pénzügyi fegyelmezettségének, a takarékos gazdálkodásnak, továbbá a ténynek, hogy az 
Országgyűlés – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvényben – elengedte az Educatio 2015. 
december 31-i megszűnéséből adódóan az OH-nak az állammal szemben fennálló, az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 4. pontja szerinti, társasági adó adónemen 
jelentkező 1 446,3 millió forint összegű adótartozásának teljesítését. 

 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 

 

Az OH önálló szervezeti egységeként a Projektmenedzsment Főosztály gondoskodik az 
intézmény európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződésszerű 
lebonyolításáról, az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének 
koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről, átvételéről.  
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Az OH által kezelt uniós és közvetlenül brüsszeli projektek összefoglalását az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

Sor-
szám 

Projekt azonosítója Projekt tárgya 
Projekt 

időtartama 

A teljes 
támogatási 

összeg  
millió forint 

Önerő 
mértéke  

millió forint 

2016. évi 
felhasználás 
millió forint 

Megjegyzés  

1. 
EFOP-3.1.1-14-
2015-00001 

Kisgyermekkori nevelés 
támogatása 

2016.02.01-
2018.02.28 

871,7 0 1,7   

2. 
EFOP-3.1.3-16-
2016-00001 

Társadalmi felzárkózási 
és integrációs 
köznevelési 
illeszkedések támogatása 

2016.11.16-
2020.09.30 

4 193,0 0 0   

3. 
EFOP-3.1.5-16-
2016-00001 

A tanulói 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
intézmények támogatása 

2017.01.02-
2020.09.30 

10 000,0 0 0   

4. 

eTwinning-
571127-EPP-1-
2016-HU-
EPPKA-2-
eTwNSS 

eTwinning 12 projekt 
2016.01.01-
2016.12.31 

81,2 16,2 73,3 

Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 
(felhasználás: 
támogatás:  
58,6 millió forint, 
önerő: 
14,7 millió forint) 

5. 

572645-EPP-1-
2016-1-HU-
EPPKA3-
EUROSTUD 

ERASMUS + 
EUROSTUDENT VI. 
nemzetközi kutatási 
projekt 

2016.01.01-
2018.12.31 

23,8 23,8 1,3 

Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 
(felhasználás: 
támogatás: 
1,3 millió forint) 

6. 

572377-EPP-1-
2016-1-HU-
EPPKA3-
EQF_NCP 

ERASMUS+ EQF-NCP 
2016 Európai Képesítési 
keretrendszer - Nemzeti 
Koordinációs Központ 

2016.01.01-
2016.12.31 

16,9 4,2 15,7 

Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 
(felhasználás: 
támogatás: 
11,8 millió forint; 
önerő:  
3,9 millió forint) 

7. 

572702-EPP-1-
2016-1-HU-
EPPKA3-EQF-
NCP-D 

ERASMUS+ EQF-DAT 
2016 Európai Képesítési 
Keretrendszer - 
Képesítési adatbázis 
fejlesztése 

2016.01.01-
2018.05.31 

39,4 0 0 
Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 

8. 
2015-1-PL01-
KA202-016784 

ERASMUS + NQF-IN 
Szervezeti és 
finanszírozási modellek 
fejlesztése a nem 
formális képesítési 
keretrendszerekbe 

2015.09.01-
2018.08.31 

8,7 0 2,6 
Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 

9. 

571274-EPP-1-
2016-1-HU-
EPPKA3-
EURYDICE 

2016 Financial support to 
Eurydice "Hungarian 
Unit" 

2016.01.01-
2016.12.31 

9,0 0 8,9 
Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 

10. 
2016 EDC/HRE 
PPS 2 

Council of Európe joint 
Projekt 2017 

2016.12.01-
2017.09.30 

4,4 0 0 
Közvetlen 
brüsszeli 
támogatású projekt 

 Összesen:     15 248,1 44,2 103,4   
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1. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. február 1. – 2018. február 28. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. április 21. 

Az OH keretösszege: 871,7 millió forint 

 

A projekt célja: 

Az óvoda és a családi napközi (2017. január 1-jétől bölcsődei ellátás és napközbeni 
gyermekfelügyelet) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése 
képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal, kiemelt figyelemmel a 3 éves kortól kötelező 
óvodai nevelés szakmai támogatására, illetve az óvodai nevelés országos alapprogramban 
rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására. Mindezeket családközpontú 
jó gyakorlatok összegyűjtésével és elterjesztésével, valamint a szakemberek fejlesztésével éri 
el. 

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 
Elkészült a kisgyermekkori nevelés helyzetének feltárása és elemzése, amik alapján 
megtörtént a következtetések levonása és a szakmai javaslatok összeállítása. A projekt 
célcsoportjainak azonosítása megtörtént. 
Kifejlesztésre és akkreditálásra került 8 db 30 órás óvodapedagógus továbbképzés. Az 
eszközök biztosításához kapcsolódó részletes szakmai-műszaki specifikáció előkészítése 
megkezdődött. Kifejlesztésre került 1 db köztisztviselői képzés az önkormányzati 
óvodafenntartók számára. A képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési 
programjegyzékére felvette. A köztisztviselői képzés lebonyolításához kialakításra került a 
moodle felületen a képzés oldala. 

 

2. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. november 16. – 2020. szeptember 30. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016.12.22. 

Az OH keretösszege: 4 193,0 millió forint 

 

A projekt célja: 

Az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése az óvodai nevelésben. Ennek keretében a 
projekt hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézményrendszer alkalmassá váljon a 
hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai 
beilleszkedését és későbbi iskolai sikerességét, valamint a pedagógiai módszerekben való 
megújulás által képes legyen a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes integrált 
nevelésére. 

Az OH által megvalósítandó feladat: 

A projekt 2020 végéig 550 óvodában folytat esélyteremtő fejlesztő tevékenységet. Az 
intézmények – az EMMI által jóváhagyott kiválasztási szempontsor alapján – 104 
kedvezményezett járásból kerülnek ki. Az OH, fenntartó és óvoda háromoldalú támogatási 
szerződést köt.  
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Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

A projekt előkészítő szakaszában, összeállításra került a feltételek szerint bevonható óvodák 
listája, amelyek 104 kedvezményezett járás (290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. 
melléklet) területén találhatók, korábban óvodai fejlesztő programban legalább egyszer részt 
vettek, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek együttes aránya 
meghaladja a 10 %-ot. A nyilvántartási bizonytalanságok miatt valamennyi kedvezményezett 
járás területén található óvoda (1 931 intézmény) megkapta a projekt tájékoztatót és a 
szándéknyilatkozatot, melyek visszaküldésének határideje 2017. január 20. Kidolgozásra 
került a bevonandó intézmények körében végzendő helyzetelemzés tartalma, melynek 
információi online adatszolgáltatással kerülnek összegyűjtésre. 

 

3. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása 

A projekt megvalósítási ideje: 2017. január 2. – 2020. szeptember 30. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. december 22. 

Az OH keretösszege: 10 000,0 millió forint 

 

A projekt célja: 

A kiemelt projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése, a 
köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A kiemelt projekt 
hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez. 

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

A megvalósíthatósági tanulmány, illetve a projektjavaslat kidolgozása és a FAIR EPTK 
felületen keresztül történő beadása történt meg. A projektjavaslat formai ellenőrzése és 
tartalmi értékelése után 2016. december 12-én született döntés a támogatásról. A támogatói 
szerződéskötés 2016. december 22-én történt meg, még ugyanezen napon az előlegigénylésre 
is sor került. 2016. november 16. – 2016. december 31. között a szakmai kezdő team 
felállítása megtörtént. 

 

4. eTwinning 5711271-1-2016-1HU-EPPKA-eTwNNs (eTwinning12) 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2016. december 31.  

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016.03.11. 

Az OH keretösszege: 81,2 millió forint 

 

A projekt célja: 

Az eTwinning olyan keretrendszer, amely Európa különböző országaiban található 
partneriskolák közös projektjeinek indítását, együttműködését segíti. A program a résztvevő 
európai köznevelési intézmények információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
segítségével folytatott együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai, 
pedagógiai, módszertani segítséget, online eszközöket és szolgáltatásokat nyújt számukra. A 

3464



tevékenységek nemzeti szintű koordinálását Magyarországon Nemzeti Szolgáltatópont – 
2016. január 1-jétől az OH– látja el. 

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

eTwinning Nagykövetek 

Az eTwinning12 nagyköveti hálózat működtetése kötelező feladat minden nemzeti szolgáltató 
pont számára. A nagykövetek előadásokat tartanak, kiállításokon népszerűsítik a projektet, és 
régiójukban közvetlen segítséget nyújtanak a projekteket megvalósító pedagógusoknak. 2016-
ban 8 nagykövettel vett részt ebben a projektben. A megvalósítás során összesen 25 
helyszínen tartottak a nagykövetek előadást az eTwinning12 projektről. 

Nyári iskola (pedagógus tréning e3 – 50 órás továbbképzés) 

A rendezvény keretében a 15 fő résztvevő 50 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen 
vehetett részt.  

30 órás akkreditált pedagógus tréningek 

Az eTwinning12 keretén belül akkreditált pedagógus továbbképzések is megvalósultak, 
amelyen keresztül a pedagógusok megismerkedhettek az eTwinning12 projekttel, különböző 
IKT eszközökkel. 2016. június és 2016. november között 11 db pedagógus továbbképzés 
valósult meg, melyen összesen 156 pedagógus vett részt.  

Nemzetközi szakmai találkozók 

Az eTwinning12 projekt keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy a pedagógusok részt 
vegyenek különböző nemzetközi találkozókon, továbbképzéseken, ahol olyan 
projektpartnerekkel találkozhattak, akikkel a későbbiekben meg is valósíthatják a projekteket. 
Összesen 49 pedagógus 11 külföldi konferencián történő részvételére került sor. 

 

5. 572645-EPP-1-2016-1-HU-eppka3-eurostud 
Erasmus+ Eurostudent VI. nemzetközi kutatási projekt  

A projekt megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2018. december 31. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. február 10. 

Az OH keretösszege: 23,8 millió forint 

 

A projekt célja: 

Az EUROSTUDENT nemzetközi kutatási projekt VI. szakasza 2016. január 1. és 2018. 
december 31. között kerül megvalósításra, amelynek során egy nemzetközi konzorcium 
egységes módszertannal méri fel az egyes országok felsőoktatási hallgatóinak szociális 
helyzetét, a hallgatói mobilitást. A konzorcium vezetője a németországi SZWH (Hannover), 
résztvevői az egyes országok szakmailag illetékes minisztériumai megbízásából eljáró 
szervezetek, Magyarországon az OH.  

A projekt keretében 2016-ban megvalósításra került:   

A kutatás előkészítése keretében megtörtént a résztvevő intézményekkel az együttműködési 
megállapodások megkötése, a kutatási kérdőív összeállítása, valamint az intézmények részére 
továbbítás céljából történő kiküldése. 

A kutatás lefolytatása keretében megvalósult az eredmények, produktumok átvétele, a 
szakmai ellenőrzés, valamint a minőségbiztosítás. 
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A kutatás feldolgozása keretében megtörtént a beérkezett adatok tisztítása, adatbázis építés, 
változóképzés (változók) létrehozása, valamint folyamatban van az adatok elemzése. 

A konzorciumi tagok az egységes módszertan kialakítása érdekében 2016 márciusában 
Máltán workshop-on, valamint az egységes adatképzés érdekében 2016 novemberében 
Bécsben konferencián vettek részt.  

 

6. 572377-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EQF-NCP 
ERASMUS+ EQF-NCP 2016 Európai Képesítési keretrendszer – Nemzeti 
Koordinációs Központ 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. január 1. 

Az OH keretösszege: 16,9 millió forint. 

 

A projekt célja: 

Az Európai Képesítési Keretrendszer és a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: 
MKKR) megismertetése és elterjesztése az érdekeltek és a politikai döntéshozók körében. Az 
MKKR fejlesztésének második szakasza 2015-ben, a formális képzések besorolásának és 
európai megfeleltetésének befejezése után kezdődött el. Fontos, hogy az eredményeket minél 
szélesebb körben megismerjék a döntéshozók és megfelelő előkészítés után bevezetésre 
kerüljenek a magyar közoktatásban, a felsőoktatásban és a munkaerő-piacon.  

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

A Projekt szakmai vezetése részt vett 2 db „Peer Learning Activity” nemzetközi projekt 
szemináriumon, valamint egy NCP-NEC-EG konzultáción Brüsszelben 2016 februárjában. A 
horizontális összehasonlítással kapcsolatban 3 db találkozón való részvételre került sor.  

A projekt szakmai képviselője részt vett a 2016 novemberében Thesszalonikiben 
megrendezésre került CEDEFOP konferencián (WBS 5) és a Brüsszelben megrendezett ETF 
konferencián (WBS 6) 

A horizontális összehasonlításnál mini pilot projekt keretében kiválasztott két felsőoktatási 
szakképesítés horizontális összehasonlítására kerül sor. A projekt keretében megvalósított 
empirikus kutatás során 4+1 alkalommal 2 tréner segítésével „Tanulási eredmények írása” 
tárgyában tréninget rendeztek. A tréningen összesen 116 fő vett részt és az ország 3 
különböző városában került megrendezésre. 

 

7. 572702-EPP-1-2016-1-EPPKA3-EQF-NCP-D 
ERASMUS+ NQF-DAT 2016 Európai Képesítési Keretrendszer – Képesítési 
adatbázis fejlesztés 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2018. május 31. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 28. 

Az OH keretösszege: 39,4 millió forint 
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A projekt célja: 

A projekt célja a Magyar Képesítési Nyilvántartás (MKNy) létrehozása, mely a 
Magyarországon megszerezhető képesítéseket egységes módon tárolja. A nyilvántartásnak a 
felsőoktatásban, a felnőttképzésben, a szakképzésben és a köznevelésben megszerezhető 
végzettségeket kell tartalmaznia. A projektnek szintén célja a Learning Opportunities and 
Qualifications in Europe és az ESCO portál felé adatot szolgáltatni az Európai Bizottság által 
meghatározott séma szerint. Ezen kívül cél egy Magyar Képesítési Portál (MKP) létrehozása, 
amelyen keresztül nyilvánossá és kereshetővé válik a MKNy. 

A rendszerhez adatgazdaként adatot szolgáltat az OH és a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal. Az adatgazdák az adatokat forrásrendszereikből szolgáltatják. 

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

Magyar adatbázis illesztése az európai adatbázishoz feladat keretében 2016-ban megvalósult 
a Magyar Képesítési Nyilvántartás specifikációjának – ezen belül különösen a FIR, a 
köznevelési információs rendszer (a továbbiakban: KIR), az Országos Szakmai Vizsgaelnöki 
Névjegyzék, illetve Felsőoktatási felvételi nyilvántartás adatbázisok – igényeinek felmérése 
az európai képesítési keretrendszer alapján, valamint a feladat elvégzésben résztvevő 
munkatársak workshopja, ahol számot adtak egymásnak a munka során felmerült kérdésekről 
és arról, hogy munkájukban hol tartanak. Folyamatban van az MKNy műszaki tervezése és 
elemzése. 

 

8. 2015-1-PL01-LA202-016784- ERASMUS+ NQF-IN 

Szervezeti és finanszírozási modellek fejlesztése a nem formális képesítési 
keretrendszerekbe 

A projekt megvalósítási ideje: 2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2015. szeptember 1. 

Az OH keretösszege: 8,7 millió forint 

 

A projekt célja: 

A szervezeti és finanszírozási modellek fejlesztése a nem-formális képesítések besorolásához 
a Nemzeti Képesítési Keretrendszerekbe (NQF-IN) elnevezésű, 36 hónapon át tartó projekt 
7 ország (lengyel, horvát, cseh, francia, ír, skót, magyar) közös munkáját igénylő nemzetközi 
együttműködés. A projekt célja, hogy feltérképezze az iskolarendszeren kívüli és államilag el 
nem ismert, ún. nem-formális környezetben zajló képzések piacát, azt, hogy milyen 
"papírok", dokumentumok, igazolások, tanúsítványok, oklevelek stb. vannak forgalomban, 
ezeknek mi a státusza, munkaerő-piaci értéke, és mennyiben érdekeltek a szereplők abban, 
hogy a nem-formális képzés keretében szerzett igazolások besorolást nyerjenek a 
Nemzeti Képesítési Keretrendszerekbe. Az NQF-IN elnevezésű projekt megvizsgálja a nem-
formális úton szerezhető képesítések keretrendszer-szintekre sorolásának európai 
tapasztalatait, majd ezekre alapozva egy Közép-Európában is alkalmazható módszertant 
dolgoz ki. A tapasztalatok megosztásával támogatni tudja az egyes országok kormányait, 
döntéshozóit abban, hogy a nem-formális úton szerezhető képesítéseket be tudják sorolni a 
már megalkotott nemzeti képesítési keretrendszereikbe. 
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Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

Az országjelentés kidolgozásának módszerére vonatkozó előzetes javaslat a projekt 
partnerekkel együtt áttekintésre került 2016. január végéig. A projekt támogatásával 2016. 
július 15-ig 23 db a nem-formális végzettségek besorolásának megalapozását szolgáló 
helyzetfeltáró kutatási interjú készült olyan cégek vezető embereivel, akik a hazai 
folyamatokról, szereplőkről, érdekekre rálátással rendelkeznek. 2016. július 15-ig elkészült 
„A felnőttképzési rendszer jogi szabályozása, minőségbiztosítása, finanszírozása 
Magyarországon” című tanulmány. A projekt keretében az EQF-NCP projekt támogatásával 
megtörtént 12+1 szakmai programkövetelmény 2016. augusztus 15-ig történő besorolása. A 
besorolást illetően egyeztetés történt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. 

Belső erőforrásból célfeladat megállapodás keretében nemzetközi összehasonlító tanulmány 
készült. A tanulmány címe: Nemzetközi kitekintés: nemzeti képesítési keretrendszerek 
megvalósítása madártávlatból. 

Elkészült a nem-formális képesítések besorolásáról szóló országjelentés első változata. 

A projekt szakmai vezetése részt vett a 2016. elején Dublinban és 2016. ősszel Splitben 
megrendezésre került nemzetközi projekt találkozón. A projekt szakmai előrehaladásáról és a 
szakértői napok felhasználásáról hathavonta beszámoló készült a nemzetközi konzorcium 
vezetőjének. 

 

9. 571274-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-EURYDICE 
2016 Financial support to Eurydice „Hungarian Unit” 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. február 12. 

Az OH keretösszege: 9,0 millió forint 

 

A projekt célja: 

Az Eurydice hálózat elsődlegesen az európai oktatási rendszerek szerkezetével és intézményi 
hátterével foglalkozik az oktatási rendszerek valamennyi szintjén, és hozzájárul a különböző 
európai rendszerek jobb és kölcsönös megértéséhez. Európai szintű összehasonlító 
elemzéseket, valamint országspecifikus oktatási és ifjúságügyi információkat bocsát az 
oktatási rendszerekért és oktatáspolitikákért felelős személyek rendelkezésére, hogy segítse 
őket a döntéshozatalban. Az Eurydice hálózat nagy mennyiségű tájékoztató anyagot bocsát ki 
többek között a nemzeti oktatási rendszerek részletes leírásával és áttekintéseivel (nemzeti 
oktatási rendszerek és oktatáspolitikák) kapcsolatban. Emellett közösségi szintű érdeklődésre 
számot tartó témákról szóló tematikus összehasonlító jelentéseket, mutatószámokat és 
statisztikákat (kulcsfontosságú adatok), valamint számos egyéb, az oktatásra vonatkozó tényt 
és számadatot közöl, például a nemzeti oktatási rendszerek felépítéséről, az iskolák 
tanrendjéről, a tanári fizetések összehasonlításáról, illetve az egyes országok és oktatási 
szintek vonatkozásában előírt tanulmányi időkről (tények és számadatok). A 2016 Financial 
support to Eurydice "Hungarian Unit" projekt keretében az OH az Eurydice hálózat részeként 
Magyarországot képviseli.  

Szakmai előrehaladás a 2016-os évben: 

Az Eurydice program végrehajtása, így a 2016-os Eurydice projekt is 2016 szeptemberétől 
tartozik az OH feladatai közé. 
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2016. december 31-ig feltöltésre kerültek az Eurydice felületre az Eurypedia Enciklopédia 
frissített fejezetei (5 fejezet frissítésére került sor, melyből 2 fejezet angol nyelvre történő 
fordítása is megtörtént). Továbbá 2016. évben megtörtént a hazai adat- és 
információszolgáltatás az “Akadémiai személyzet”, az “Oktatáspolitika tényekre alapozása” 
összehasonlító tanulmányokhoz és a tanulmányok ellenőrzése. 

 

10. 2016. EDC/HRE PPS2 

Council of Europe joint Projekt 2017 

A projekt megvalósítási ideje: 2016. december 1. – 2017. szeptember 30. 

A támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. november 23. 

Az OH keretösszege: 4,4 millió forint 

 

A projekt célja: 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a demokratikus értékek elmélyedéséhez az oktatásban és 
nevelésben, hogy erősítse a toleranciát, a sokféleség iránti tiszteletet és a befogadást az 
európai iskolákban. Noha számos európai eszköz született az előző célok érdekében (EU 
Alapvető jogok Kartája, az ET demokratikus és emberi jogi nevelés ajánlása), a megvalósítás 
továbbra is aktuális. A migránsválság, szegénység és kirekesztés továbbra is kihívás 
Európában. Jelen projekt építve az előzőkre az „egész iskola/közösség megközelítést” 
próbálja ki, és nézi meg, hogy segíti-e a célok elérését. A megközelítés alapvetése, hogy az 
iskolai élet a különböző érdekelt felek bevonásával demokratikussá alakítható és jó hatással 
van a problémamegoldásra. Első lépés a közösségi megközelítés definiálása, a második a 
megközelítés alkalmazása a befogadás elősegítésére, a harmadik a hatás mérése/követése. 

Szakmai előrehaladás 

A Council of Europe joint Project 2017 projekt támogatási előlege megérkezett az OH 
számára. 2017. január 31. és 2017. február 1. között került megrendezésre az első nemzetközi 
projekttalálkozó Strasbourgban, melyen a projekt megvalósításával kapcsolatos főbb szakmai 
és menedzsmentfeladatok kerültek megtárgyalásra. A projektbe tervezett kutatásvezető, 
koordinátor, adminisztrátor és tréner beszerzés előkészítése folyamatban van. A projekt 
költségvetése miatt a támogatási szerződés módosítására van szükség, mellyel kapcsolatban a 
támogatóval az előzetes egyeztetések zajlanak. 
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6.2. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alcím 
 
Az intézmény neve: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma: 325224 
Honlap: www.ofi.hu 
 
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 az OFI 2016. december 
31-én megszűnt, a közfeladat-ellátás tekintetében jogutódai az Eszterházy Károly Egyetem, az 
EMMI, továbbá a KELLO lettek.  
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

Az OFI a tárca háttérintézeteként kutatási, fejlesztési, elemzési és értékelési tevékenységet 
végzett, szakmai szolgáltatásokat nyújtott az oktatás területén, valamint támogatta az oktatási 
és kulturális terület szakpolitikai és ágazatirányítási tevékenységét. Ezen felül aktív szerepet 
vállalt az oktatás teljes vertikumában alkalmazható, tudományos normáknak megfelelő 
szakmai eredmények létrehozásában, széleskörű terjesztésében, a létrejött tudás 
közvetítésében. Szakmai szolgáltató tevékenységével támogatta a neveléstudomány és az 
oktatásügy területén dolgozók széleskörű tájékoztatását, képzését, valamint gyakorlati és 
elméleti munkájának minőségi javítását és fejlesztését. Országos szakkönyvtári és múzeumi 
tevékenységével bemutatta, tudományos igénnyel feldolgozta és megőrizte a magyar 
pedagógia tárgyi és szellemi örökségét.  

Az OFI az elmúlt évek során meghatározó szerepet kapott az oktatáspolitika kiemelt 
prioritásaként kezelt feladatainak megvalósításában, így a nemzeti alaptanterv és a 
kerettantervek kidolgozásában, a pedagógusképzés, illetve a pedagógiai szakmai 
szolgáltatások új rendszerének kialakításában, valamint az állami tankönyv-, és digitális 
taneszköz-fejlesztés feladatának ellátásában. 

A 2016. évre elfogadott munkaterv célkitűzései között szerepelt az EU-s projektek, illetve az 
OFI-hoz delegált, stratégiai fontosságú oktatáspolitikai feladatok (pl. oktatáspolitikai 
döntéshozatalt támogató kutatás-elemzési tevékenységek, pedagógusok szakmai támogatása 
mintatanmenetek készítésével, pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszer fejlesztése, 
pedagógus-továbbképzések akkreditációja és szervezése, tankönyvfejlesztés és - kiadás) 
sikeres végrehajtása.  

Az OFI jogszabályban rögzített feladata a tankönyvellátás feltételeinek megteremtése, a 
tankönyvfejlesztési terv előkészítése, a tankönyvek gyártásának irányítása, és az ezzel 
összefüggő műszaki előkészítési, logisztikai, értékesítési, nyilvántartási és marketing 
tevékenységek elvégzése. 

Az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami 
feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 201/2014. (VIII. 
14.) Korm. rendelet értelmében az Apáczai Kiadó Kft. és a Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó Zrt. által ellátott feladatokat 2014. október 1-jétől az OFI, mint átvevő 
költségvetési szerv látta el. Az átvétel következtében a kísérleti tankönyvfejlesztési program 
folytatása mellett az OFI feladatává vált a két korábbi kiadó tankönyveinek gondozása is. Az 
átvett kiadók a köznevelési rendszer számára (hozzávetőlegesen) 4 300 különböző 
tankönyvvel, munkafüzettel és további nagyon sokszínű és széleskörű kínálattal rendelkeztek.  
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A fejlesztési terv végrehajtása érdekében a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) 
EMMI rendelet értelmében az OFI a Nemzeti Tankönyvtanács elé terjesztette a kísérleti 
tankönyveket, illetőleg hatósági engedélyezési eljárásokat kezdeményezett annak érdekében, 
hogy a 2016. április 1-jén induló tankönyvrendelési időszakra a megújult kiadói kínálat teljes 
legyen. Ennek eredményeképpen a 2016. év első felében 264 tankönyvvé nyilvánítási eljárás 
zárult le sikeresen. 2016. második felében 75 (ebből 25 nemzetiségi) kiadvány tankönyvvé 
nyilvánítása indult el, ezáltal a KELLO felületén elérhető 2016/2017-es tankönyvjegyzékre 
1358 tankönyv kerülhetett fel, amelyeket az iskolák a következő tanév tanítási feladatainak 
ellátáshoz rendelhettek meg.  

Az OFI a 2016. évben 935 közoktatási tankönyvet gyártott összesen 10 288 561 példányban. 
A nyomdai kivitelezést az Alföldi Nyomda Zrt. által vezetett nyomdai konzorcium végezte. A 
konzorcium tagjai: Alföldi Nyomda Zrt., Dürer Nyomda Kft., Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Lajosmizsei Nyomdája, Szekszárdi Nyomda Kft., Reálszisztéma Dabasi 
Nyomda Zrt. és Gyomai Kner Nyomda Zrt.. 

Az OFI további feladata a tankönyvellátás biztosításának logisztikai támogatása volt, 
amelynek elvégzését a KELLO-val és a nyomdai partnerekkel szoros együttműködésben 
hajtotta végre a logisztikai iroda. A szállítási feladatokkal megbízott partner cég a tankönyvek 
szállítását az OFI követelményeinek megfelelően oldotta meg. 

A 2016. évben a logisztikai iroda feladata volt még az OFI két tankönyvboltja által 
forgalmazott tankönyvek és egyéb kiadványok biztosítása a központi raktárból. Ehhez a 
feladathoz szorosan kapcsolódott a kereskedelmi és bizományosi partnerek kezelése, továbbá 
a kiállítások, konferenciák és egyéb külső helyszíni promóciók szállítási feladatainak ellátása.  
A Budapest, József krt. 63. alatt található épület nagykörúti elhelyezkedése egyszerre ideális 
tankönyvvásárlási pont, és – az épület adottságait figyelembe véve – ideális 
rendezvényhelyszín.  
 

Az OFI a 2016. évben nem folyósított lakásépítésre, illetve lakásvásárlásra fordítható 
munkáltatói kölcsönt a dolgozói részére. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

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 15 741,2 5 596,6 5 596,6 9 357,4 9 357,4 59,45% 100,00% 

ebből személyi 
juttatás 

5 413,9 2 415,5 2 415,5 1 783,2 1 783,2 32,94% 100,00% 

Bevétel 9 285,2 3 950,0 3 950,0 7 167,4 7 133,7 76,83% 99,53% 

Támogatás 1 737,9 1 646,6 1 646,6 1 667,0 1 667,0 95,92% 100,00% 

Előirányzat-
maradvány 

5 241,1     523,0 523,0 9,98% 100,00% 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 
(fő)  

269,0 324,0    317,0 117,84%   

 
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi juttatás 

2016. évi C. törvény szerinti 
előirányzat  

5 596,6 3 950,0 1 646,6 2 415,5 

Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskörben 4,0 0,0 4,0 3,2 

Bérkompenzációhoz nyújtott 
támogatás az 1226/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat, valamint a 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján  

4,0   4,0 3,2 

Irányító szervi hatáskörben 411,9 395,5 16,4 -708,4 

Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átvett 

16,4   16,4 1,1 

Többletbevétel beemelése 395,5 395,5     

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -709,5 

Intézményi hatáskörben 3 344,9 3 344,9 0,0 72,9 

2016. évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 

523,0 523,0   0,0 

Többletbevétel 2 821,9 2 821,9   1 256,4 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0     -1 183,5 

        Előirányzat-módosítás 
összesen 

3 760,8 3 740,4 20,4 -632,3 

2016. évi módosított előirányzat 9 357,4 7 690,4 1 667,0 1 783,2 
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Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása 

Az OFI 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 5 596,6 millió forintban lett 
meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 9 357,4 millió forintra változott. A 
kiadás teljesítése 9 357,4 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 100,0%-a. Az 
előirányzat-módosítás összegéből 4,0 millió forint kormányzati hatáskörben, 411,9 millió 
forint irányító szervi hatáskörben, 3 344,9 millió forint intézményi hatáskörben történt. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott 4,0 millió forintos előirányzat módosítás az 
intézménynél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára került felhasználásra. 

Irányító szervi hatáskörben 411,9 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt. A 16,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő módosítás nyújtott 
fedezetet a 2016. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére, illetve az  
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárságának működéséhez történő hozzájárulásra, a 
Bod Péter könyvtárhasználati verseny megrendezésére, valamint az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer működtetésére.  

 

Az irányító szervi hatáskörben beemelt 395,5 millió forint többletbevétel a beemelését 
követően az OFI Könyves Kálmán körúton levő épületébe történő átköltözéséhez szükséges 
felújítási munkálatok elvégzésére szolgált.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 3 344,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás 
az előző évi 523,0 millió forint összegű maradvány igénybevételéből, valamint 2 821,9 millió 
forint többletbevétel beemeléséből keletkezett. A többletbevételek jelentős részét az európai 
uniós programok kapcsán realizálódott bevétel adja. 
 

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 

A személyi juttatások 2016. évi 2 415,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év 
végére 1 783,2 millió forintra módosult. Ebből 3,2 millió forint kormányzati hatáskörben a 
foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációját tartalmazza. Az irányító szervi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-módosítás az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata terhére az OTDT 
Titkárság felmerülő kiadásainak fedezetére biztosított támogatáshoz, illetve a 2016. december 
31-ei számlaegyenleg jogutód részére történő technikai átvezetéséhez kapcsolódott.  

A módosított előirányzat terhére 1 783,2 millió forint kiadás teljesült, mely 100,0%-os 
aránynak felel meg, és amely 32,9%-nak felel meg a 2015. évi kifizetés összegéhez képest (5 
413,9 millió forint). A személyi juttatások teljesítésének módosulása elsősorban a 2015. évi 
nagy összegű, európai uniós programokból eredő kifizetésekkel, és azok 2016. évi 
elmaradásával indokolható. 

Az OFI 2016. évi tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszáma 324 fő volt, az év végi 
tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám pedig 317 főre változott a tervadatokhoz 
képest.  
 

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

Az OFI dologi kiadások eredeti előirányzata 2 092,5 millió forint összegben került 
megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 4 231,8 millió forintra 
változott és 4 231,8 millió forintra teljesült. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel 
a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg (3 744,4 millió forint), amely az összes dologi 
kiadás 88,5%-a. E tételen belül első sorban az egyéb szolgáltatások – ideértve különösen a 
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nyomdai feladatok – teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések, a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások, illetve a bérleti és lízing díjak voltak jellemzőek.    

A fentieken túl kommunikációs szolgáltatásokra 95,3 millió forintot, készletbeszerzésre 17,0 
millió forintot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 10,9 millió forintot, míg 
befizetések és egyéb dologi kiadásokra 364,2 millió forintot fordított az OFI. 
 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

Az OFI eredeti költségvetésében a beruházások előirányzat 406,0 millió forint összegben, a 
felújítási előirányzat 4,0 millió összegben került megtervezésre. Módosítást követően az 
előirányzat a beruházások esetében 470,0 millió, felújítás esetében pedig 46,0 millió forintra 
emelkedett, amelyet a vagyonértékű jogok vásárlására, illetve a KEOP 5.6.0/12-2013-0013 
keretében az intézmény Könyves Kálmán körúti épületének (Tündérpalota) 2016. év során 
befejeződő energiahatékonysági korszerűsítési munkálataira használtak fel. Ennek keretében 
sor került az épületegyüttes utólagos külső hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, a 
világítási rendszer energiatakarékos átalakítására, a fűtési rendszer korszerűsítésére és 
napelemek telepítésére is.  
 

A bevételek alakulása 

A 2016. évben az OFI költségvetésének bevételi összege 3 950,0 millió forintban került 
meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások következtében 7 167,4 millió forintra 
emelkedett. Az intézményi hatáskörben történt 3 344,9 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (523,0 millió forint) felhasználásából, valamint 2 821,9 
millió forint összegű többletbevétel előirányzat-módosításából keletkezett. Tényleges 
teljesítésként 7 133,7 millió forint realizálódott.  

Az OFI 2016. évi bevételeinek 33,7%-át jelentik a kisebb projektekre befolyt támogatások, az 
EFOP 3.2.2 projekt indulásakor átutalt előleg, illetve a Svájci projekt részére a kifizetési 
kérelmek beadását, ill. elfogadását követően a közreműködő szervezettől átutalt összegek. A 
tankönyvek, kiadványok értékesítéséből, vizsgadíjakból befolyt összegek jelentősen 
megemelkedtek 2016. évben, köszönhetően az OFI KELLO által részben kiegyenlített 
követelésének. A készletértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó bevétel az OFI 
bevételeinek 56,9%-át teszik ki.  
 

Költségvetési maradvány 

Az OFI alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 9 323,7 millió forint, az 
alaptevékenységének költségvetési kiadása – figyelembe véve a 2016. december 31-ei 
megszűnést és technikai pénzeszközátadást – 9 357,2 millió forint, így az intézmény 2016. évi 
költségvetési maradványának összege -33,7 millió forint. 

Az előző évekből származó 523,0 millió maradvány jelentős része a tankönyv nyomdai 
közbeszerzési eljárás részbeni fedezetéül szolgált és a 2016. év során teljes egészében 
felhasználásra került. 
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A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

Az OFI mérleg szerinti eszközállománya a 2016. évben 11 609,4 millió forint volt, ami 
14,6%-os csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A módosulást a befektetett, illetve 
forgóeszközök értékének 2016. évi változása okozta. 

Az OFI vagyona az év során bruttó 1 988,8 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, 
ami a bruttó érték 22,6%-os változását jelentette, amely az immateriális javak 970,6 millió 
forint, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 615,4 millió forint, a gépek, 
berendezések, felszerelések, járművek 397,6 millió forint, valamint az aktiválatlan 
beruházások és felújítások 5,2 millió forint összegű csökkenéséből adódott. A 2016. évi 
nagymértékű csökkenés az Intézet december 31-ei határnappal történő átszervezésével 
indokolható. 

A befektetett eszközök bruttó értékének 32,1%-a nullára leírt. A 2016. évben 1 123,7 millió 
forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 1 994,7 millió forint 
értékcsökkenés kivezetése történt meg, így a december 31-éig elszámolt értékcsökkenés 
összesen 4 665,9 millió forint. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 43,6 millió 
forint. A befektetett eszközök nettó értéke 2 148,8 millió forint. 
 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A követelések állománya 2016. évben 1 308,0 millió forinttal növekedett, a 7 154,9 millió 
forintos év eleji nyitó állomány az év végére 8 462,9 millió forintra változott. 2016. évben a 
követelés állomány változását döntően a költségvetési évben esedékes működési bevételek 
növekedése indokolja, ami túlnyomórészt az OFI KELLO felé fennálló követelésével 
magyarázható.  

Az OFI kötelezettségállományának döntő hányada a 2016. december 31-ei megszűnésre és 
technikai pénzeszközátadásra tekintettel kivezetésre, továbbá az általános jogutód részére 
átadásra került, ezért az éves beszámolóban kizárólag 4 392 forint letétre, megőrzésre, 
fedezetkezelésre átvett pénzeszköz szerepel.  
 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 

 

Projekt azonosítója Projekt tárgya 
Projekt 

időtartama 

A teljes 
támogatás 

összege 

Önerő 
mértéke 

2016. évi 
felhasználás 

EFOP 3.2.2-
VEKOP-15-2016-
0001 

Tankönyvek, taneszközök 
fejlesztése, digitális 
tartalomfejlesztés 

2016.09.01-
2019.02.28 

1 993 878 160 Ft  0 62 920 807 Ft 

SH/4/5 
Zöld óvoda, ökoiskola 
programok kiszélesítése 

2012.07.01-
2016.06.30. 

284 964 375 Ft  0 138 107 013 Ft 

 
1. EFOP 3.2.2-VEKOP/15 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő 

tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés  
Projektgazda: OFI 
 

A projekt célja a TÁMOP-3.1.2-B/13 azonosító számú kiemelt konstrukció keretében 
elkészített tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk 
gyakorlati tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, ezek alapján a tankönyvek javítása, 
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átdolgozása, valamint a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok 
készítése.  
 
A pályázat célul tűzte ki továbbá a tankönyvek szerkesztői és tantervi pedagógiai fejlesztők 
közreműködésével a kísérleti tankönyvek kipróbálási szakaszába bevont pedagógusok 
szakmai-módszertani támogatását, a Nemzeti Köznevelési Portál felületein keresztül történő 
kapcsolattartást és a digitális tartalmak használatának folyamatos elősegítését. 
 
A Nemzeti Köznevelési Portálra vonatkozóan célként jelenik meg a Portál továbbfejlesztése, 
a digitális tartalomszolgáltatások biztosítása és a köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó 
fejlesztések Portálon való megjelenítése. A feladathoz kapcsolódóan digitális tananyagok 
fejlesztése, vásárlása és honosítása is megvalósul, amelynek segítségével a Portál funkciói 
bővülnek és használata elterjed. 
 
 

2. Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, 
Ökoiskola programok kiszélesítése projekt  
Projektgazda: OFI 
 

A projekt célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési 
tevékenységek színvonalának és a Natura 2 000 területek ismertségének növelése a 
köznevelési intézményrendszeren belül. A projekt főbb szakmai elemei:  

a) Módszertani fejlesztés és képzés: módszertani fejlesztés, szakmai kiadványok 
megírása; szakmai kiadványok elkészítése; szakmai képzésfejlesztés és lebonyolítás.  

b) Forrásközpont hálózat kiépítése, fejlesztése: 1-1 országos és 7-7 regionális 
forrásközpont kiválasztása közbeszerzés keretében, Ökoiskola és a Zöld Óvoda 
forrásközpont hálózat  felkészítése és működése.  

c) Ökoiskola és Zöld Óvoda programok kiszélesítése, fenntartása: 7 Ökoiskola és 7 Zöld 
Óvoda regionális forrásközpont feladatai: rendezvényszervezés, mentorálás és 
pedagógus továbbképzés, az Ökoiskola ill. Zöld Óvoda cím elnyerésének/ 
megtartásának támogatására. 

 

Alapítványok 

 
Az OFI a két tankönyvkiadó átvételével vált alapítói jog gyakorlóvá 3 alapítvány esetén.  

1. Magyar Tankönyvért Alapítvány 
székhely: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. 

2. Apáczai Csere János Alapítvány Pedagógusoknak 
székhely: 9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 7. 

3. Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar Működésének Elősegítéséért Alapítvány 
székhely: 9500 Celldömölk, József Attila utca 3 
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18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím 
 
Az intézmény neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
Törzskönyvi azonosító száma: 799656 
Az intézmény honlapjának címe: www.kk.gov.hu 
 
A 2016. november 30-án létrejött Tankerületi Központok listája 
 

Sorszám PIR ÁHTI Törzskönyvben szereplő név 
1. 834973 361217 Bajai Tankerületi Központ 
2. 834984 361573 Balassagyarmati Tankerületi Központ 
3. 834995 361740 Balatonfüredi Tankerületi Központ 
4. 835002 361273 Békéscsabai Tankerületi Központ 
5. 835013 361340 Belső-Pesti Tankerületi Központ 
6. 835024 361595 Ceglédi Tankerületi Központ 
7. 835035 361495 Debreceni Tankerületi Központ 
8. 835046 361351 Dél-Budai Tankerületi Központ 
9. 835057 361362 Dél-Pesti Tankerületi Központ 
10. 835068 361606 Dunakeszi Tankerületi Központ 
11. 835079 361451 Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
12. 835080 361528 Egri Tankerületi Központ 
13. 835091 361617 Érdi Tankerületi Központ 
14. 835101 361373 Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
15. 835112 361384 Észak-Pesti Tankerületi Központ 
16. 835123 361473 Győri Tankerületi Központ 
17. 835134 361284 Gyulai Tankerületi Központ 
18. 835145 361506 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
19. 835156 361539 Hatvani Tankerületi Központ 
20. 835167 361439 Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
21. 835178 361651 Kaposvári Tankerületi Központ 
22. 835189 361540 Karcagi Tankerületi Központ 
23. 835190 361295 Kazincbarcikai Tankerületi Központ 
24. 835200 361228 Kecskeméti Tankerületi Központ 
25. 835211 361395 Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
26. 835222 361239 Kiskőrösi Tankerületi Központ 
27. 835233 361673 Kisvárdai Tankerületi Központ 
28. 835244 361406 Közép-Budai Tankerületi Központ 
29. 835255 361417 Közép-Pesti Tankerületi Központ 
30. 835266 361428 Külső-Pesti Tankerületi Központ 
31. 835277 361684 Mátészalkai Tankerületi Központ 
32. 835288 361306 Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
33. 835299 361317 Miskolci Tankerületi Központ 
34. 835309 361240 Mohácsi Tankerületi Központ 
35. 835310 361628 Monori Tankerületi Központ 
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36. 835321 361773 Nagykanizsai Tankerületi Központ 
37. 835332 361695 Nyíregyházi Tankerületi Központ 
38. 835343 361751 Pápai Tankerületi Központ 
39. 835354 361251 Pécsi Tankerületi Központ 
40. 835365 361517 Püspökladányi Tankerületi Központ 
41. 835376 361584 Salgótarjáni Tankerületi Központ 
42. 835387 361328 Sárospataki Tankerületi Központ 
43. 835398 361728 Sárvári Tankerületi Központ 
44. 835408 361662 Siófoki Tankerületi Központ 
45. 835419 361484 Soproni Tankerületi Központ 
46. 835420 361440 Szegedi Tankerületi Központ 
47. 835431 361462 Székesfehérvári Tankerületi Központ 
48. 835442 361706 Szekszárdi Tankerületi Központ 
49. 835453 361339 Szerencsi Tankerületi Központ 
50. 835464 361639 Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 
51. 835475 361262 Szigetvári Tankerületi Központ 
52. 835486 361551 Szolnoki Tankerületi Központ 
53. 835497 361739 Szombathelyi Tankerületi Központ 
54. 835507 361717 Tamási Tankerületi Központ 
55. 835518 361562 Tatabányai Tankerületi Központ 
56. 835529 361640 Váci Tankerületi Központ 
57. 835530 361762 Veszprémi Tankerületi Központ 
58. 835541 361784 Zalaegerszegi Tankerületi Központ 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) 
az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt központi hivatalként működő központi 
költségvetési szerv. Hatáskörébe tartozó feladatait az ország egész területére kiterjedő 
illetékességgel látja el. A KLIK központi szervből és területi szervekből áll. A KLIK területi 
szerve a járási és a fővárosi kerületi tankerület, a megyeközponti tankerület, valamint a 
fővárosi tankerület. Országosan a 2016. évben 198 tankerület működött.  

A Kormány a KLIK-et jelölte ki az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 
résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények 
fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására. A fenntartói struktúra átalakításának célja a 
köznevelés rendszerének, intézményhálózatának a tankerületeken keresztül történő központi 
tervezése, irányítása, finanszírozása és ellenőrzése, a működtetés és finanszírozás 
racionalizálása volt. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, 
amelybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők feletti 
munkáltatói jogok gyakorlása, és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás 
lebonyolítása. A települési önkormányzatok szerepe a köznevelési feladathoz kapcsolódó ingó 
és ingatlanvagyon tulajdonosaként, annak működtetése a 3 000 fő lakos feletti településeken, 
továbbá a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak 
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finanszírozása és folyósítása. A KLIK Magyarország legnagyobb munkáltatójaként és egyben 
a legnagyobb intézményrendszert magában foglaló országos hatáskörű központi költségvetési 
szervként jött létre és működött. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2016. 
(VI. 10.) Korm. rendelet) szerint 2016. november 30-ával létrejöttek a tankerületi központok 
(58 db), amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervekként 2017. január 1-jével kezdték meg a működésüket. A 
tankerületi központok az Nkt. értelmében a települési önkormányzatokkal 2016. december 15-
éig megkötött átadás-átvételi megállapodások alapján 2017. január 1-jétől a működtetési 
feladatokat is ellátnak. A tankerületi központok középirányító szervének a 134/2016. (VI. 10.) 
Korm. rendelet alapján a KK került kijelölésre, amelynek létrejöttéig a tankerületi központok 
vonatkozásában a középirányítói hatásköröket a KLIK elnöke gyakorolta. 

A KLIK kiemelt célja egy fenntartható, egységes – ám a sokszínűség lehetőségét is magában 
foglaló és a hagyományokat tiszteletben tartó – szakmai elvek alapján szerveződő, 
kiegyensúlyozott és az egyenlő esélyek megteremtését szem előtt tartó oktatási rendszer 
működésének a támogatása. 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került 
megalapításra a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. A KLIK közreműködik a program 
működtetésében, amelynek célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók 
motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely 
biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a 
hiányszakok – például természettudományi szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése. 
Jelenleg 1 134 hallgató rendelkezik érvényes szerződéssel. 

Az esélyteremtés és a tehetséggondozás terén a KLIK bonyolítja le az AJP-t. Az Arany János 
Program három alprogramot foglal magába: az AJTP, az AJKP és az AJKSzP. A KLIK, mint 
fenntartó finanszírozta a programokat, a szakmai ellenőrzést az OFI végezte.  

� Az AJTP célja az esélyteremtés és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a 
program segítsége nélkül nem nyerhetnének felvételt felsőoktatási intézményekbe. A 
programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi 
intelligenciájának fejlesztése és a tudás tekintélyének visszaállítása az egyik 
legfontosabb feladat.  

� Az AJKP célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai 
eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen 
nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó 
szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb 
szülők gyermekei. 

� Az AJKSzP célja – a hátránykompenzáció és felzárkóztatás mellett – hogy a diákok 
államilag elismert szakképesítést szerezzenek. A program – többek között – 
ingyenesen biztosítja a diákok számára a nyelvvizsga, az ECDL vizsga valamint a 
jogosítvány megszerzését, programhétvégék keretében tanulmányi versenyeket 
rendeznek. A tanulókat külföldi és hazai jutalomkirándulásokkal motiválják. A 
tehetséggondozó programban a nyelvoktatás hatékonyságát e-learning támogatással és 
külföldi tanulmányi utakkal biztosítják. 

A 2016/2017-es tanévben az AJTP-ben 31 intézmény és 2 219 tanuló; az AJKP-ben 7 
intézmény és 387 tanuló; az AJKSzP-ben 3 intézmény 205 tanuló vett részt. 

A KLIK-et a 2016. év során több feladatváltozás érintette, ezek közül a legjelentősebbek:  
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� a KLIK fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint 
egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával 
összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 16 
szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmény 2016. július 1-jével átadásra került 
a szakképző centrumok részére, valamint 2 köznevelési intézmény átvételre került a 
szakképző centrumoktól. 

� az egyes, többcélú – fővároson kívüli – köznevelési intézmények le nem választható 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményegységei átadásra kerültek a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.  

� 2016. szeptember 1-jével 29 db köznevelési intézmény került átadásra az egyházi, 
illetve nemzetiségi önkormányzatok részére, illetve 1 db intézmény került átvételre az 
OMSZI Nonprofit Kft-től. 

Az NGM-nek történő átadásokat követően a KLIK fenntartásában 92 olyan köznevelési 
intézmény maradt, amelyhez szakképzési feladatok is tartoznak, ebből 29 művészetoktatással 
foglalkozik, 54 pedig azon speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények száma, 
amelyekben a szakképzés speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik.  

A KLIK a 2016. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági 
társaságokban nem volt, a foglalkoztatottak részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem 
folyósított. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

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 608 316,8 561 264,9 652 764,9 607 228,4 532 554,1 87,55% 87,70% 

ebből személyi 
juttatás 

403 060,0 404 484,7 442 484,7 370 591,9 361 104,7 89,59% 97,44% 

Bevétel 80 820,3 12 000,0 12 000,0 71 951,0 73 318,4 90,72% 101,90% 

Támogatás 518 377,1 549 264,9 640 764,9 529 359,1 529 359,1 102,12% 100,00% 

Előirányzat-
maradvány 

15 037,7 0,0 0,0 5 918,3 5 918,3 39,36% 100,00% 

Átlagos statisztikai 
állományi létszám 
(fő)  

111 419,0 133 953,0    104 112,0 93,44%   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat  

561 264,9 12 000,0 549 264,9 404 484,7 

Módosítások jogcímenként         

Országgyűlés hatáskörében 91 500,0 0,0 91 500,0 38 000,0 

2016. évi LXXVI. tv alapján 91 500,0 0,0 91 500,0 38 000,0 

Kormány hatáskörben -118 924,5 -10 000,0 -108 924,5 -76 347,5 

központi költségvetést érintő 
fejezeti és címrendi változások 
miatt a 2018/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján 

-126 096,9 -10 000,0 -116 096,9 -79 665,6 

Bérkompenzációhoz nyújtott 
támogatás a 1226/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat, valamint a 
1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján  

1 072,3 0,0 1 072,3 844,4 

prémiumévek program kapcsán a 
14643-17/2016./NGM 
24685/2016.NGM 
33792/15/2016.NGM 
intézkedések alapján 

211,8 0,0 211,8 166,7 

az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó szervek és a 
helyi önkormányzatok közötti 
feladat- és intézmény átadás-
átvételéről szóló 1766/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján 

-1,7 0,0 -1,7 -1,4 

köznevelési intézmények 
működésével kapcsolatos 
önkormányzati befizetések 
kapcsán a 14557/2016.NGM 
intézkedés alapján 

5 890,0 0,0 5 890,0 2 308,4 

Irányító szervi hatáskörben -1 556,7 924,6 -2 481,3 -1 888,6 

Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átvett 

1 409,3   1 409,3 51,9 

Fejezeti kezelésű előirányzat 
részére átcsoportosított 

-1 018,3   -1 018,3 -618,5 

Többletbevétel beemelése 931,6 931,6   218,2 

Más fejezetnek átadott -1 796,8   -1 796,8 -1 166,6 

Fejezeten belüli, címek közötti 
előirányzat-átcsoportosítás 

-1 082,5 -7,0 -1 075,5 -373,6 

Intézményi hatáskörben 74 944,7 74 944,7 0,0 6 343,3 
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2015. évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 

5 918,3 5 918,3   0,0 

Többletbevétel 69 026,4 69 026,4   6 443,3 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0     -100,0 

Előirányzat-módosítás összesen 45 963,5 65 869,3 -19 905,8 -33 892,8 

2016. évi módosított előirányzat 607 228,4 77 869,3 529 359,1 370 591,9 

 
A KLIK 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 561 264,9 millió forintban került 
meghatározásra, amely év végére 607 228,4 millió forintra emelkedett. A ténylegesen 
teljesített kiadás 532 554,1 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 
87,7%-os teljesülést mutat. Az összesen 45 963,5 millió forint összegű módosításból 91 500,0 
millió forint országgyűlési hatáskörben, illetve 74 944,7 millió forint intézményi hatáskörben 
történt növelésből, míg 118 924,5 millió forint kormányzati hatáskörben, valamint 1 556,7 
millió forint irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosításból tevődik össze. 
 
Országgyűlési hatáskörben a 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az 
intézmény a kiegyensúlyozott, stabil működése érdekében 91 500,0 millió forint 
többlettámogatásban részesült. 
 

A kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások az alábbi intézkedések alapján 
kerültek végrehajtásra: 

• a 2015. évben megtett – a 2016. évi költségvetés tervezése során még nem ismert 
költségvetési hatású –, fejezetek közötti feladatváltozásokkal összefüggésben a 
központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi változásokról szóló 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján 126 096,9 millió forint összegben,  

• bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján, 
az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat szerint 1 072,3 millió forint összegben, 

• a Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 211,8 millió forint összegben, 

• a költségvetési törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter intézkedései alapján az önkormányzati bevételek 
meghatározott részeinek átadásából 5 890,0 millió forint került átcsoportosításra, 

• az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal 
összefüggésben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi 
önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről szóló 1766/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet részére történt 1,7 millió forint összegű átcsoportosítás. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat módosításból az EMMI fejezeti kezelésű 
előirányzataiból 1 409,3 millió forint támogatás biztosítására került sor az alábbi bontásban:  

• 842,1 millió forint a KLIK fenntartásában levő köznevelési intézmények tanulóinak a 
szomszédos országok magyarlakta területein megszervezett osztálykirándulásaira 
(Határtalanul! program),  

• 292,1 millió forintot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
(KRÉTA) üzemeltetési feladatainak támogatására,  

• 234,6 millió forintot a KLIK fenntartásában lévő intézmények Nemzeti Tehetség 
Programból való támogatására,  
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• 29,1 millió forintot a KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézmények 2016. évi 
nemzetiségi támogatásaira, 

• 5,8 millió forintot az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola tornatermének felújítására, illetve  

• 5,6 millió forintot gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztésére.  

Az irányító szerv döntése alapján a KLIK 2016. évi költségvetését 1 018,3 millió forintos 
fejezeti kezelésű előirányzat javára végrehajtott átcsoportosítás érintette az alábbiak szerint:   

• a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói 
jogának Gál Ferenc Főiskola részére történő átadása kapcsán 105,0 millió forint,  

• egyes köznevelési intézmények nem állami fenntartók (egyházak, valamint 
nemzetiségi önkormányzatok) részére történő átadása kapcsán 913,3 millió forint.  

Előre nem tervezhető, működési többletbevétel beemelésére irányító szervi hatáskörben 931,6 
millió forint összegben került sor.  

Fejezetek közötti megállapodások értelmében a KLIK 2016. évi költségvetését 1 814,8 millió 
forint előirányzat-átadás, illetve 18,0 millió forint előirányzat-átvétel érintette az alábbiak 
szerint:  

• az egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények NGM részére történő 
átadásával összefüggésben 1 814,8 millió forint, átvételével összefüggésben 16,0 
millió forint, valamint  

• a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium „Időutazás” 
című színielőadásának 2016-ban megvalósított horvátországi körútjának Külgazdasági 
és Külügyminisztérium fejezet részéről nyújtott kiegészítő támogatása 2,0 millió 
forint. 

A fejezet intézményei közötti feladatváltozások kapcsán a KLIK 2016. évi költségvetése 
egyenlegében 1 082,5 millió forinttal változott, részben a gyermekvédelmi szakellátást 
biztosító intézményegységek fenntartói jogának a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság részére történő átadással kapcsolatos 2 286,4 millió forint, részben az egyéb 
feladatváltozással összefüggésben végrehajtott 5,1 millió forint átcsoportosításával 
összefüggésben. E két tételt részben ellensúlyozta, hogy a KLIK 2015. augusztus 31-ével 
egyes felsőoktatási intézmények – Kaposvári Egyetem, Szent István Egyetem, Nyíregyházi 
Főiskola és Eötvös József Főiskola – gyakorlóiskolájának fenntartását átvette, ezért ezzel 
kapcsolatosan 1 208,6 millió forint került átcsoportosításra részére.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 74 944,7 millió forint előirányzat-módosításból 5. 
918,3 millió forint az előző évi maradvány igénybevételéből, 69 026,4 millió forint pedig 
elsősorban pályázatok és európai uniós programok többletbevételeinek beemeléséből adódik.   
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évre meghatározott 404 484,7 millió forint összegű eredeti 
előirányzata az év végére 370 591,9 millió forintra módosult. Az előirányzat országgyűlési 
hatáskörben 38 000,0 millió forinttal növekedett, kormányzati hatáskörben 76 347,5 millió 
forinttal módosult, elsősorban a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi 
módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben. 
 
Irányító szervi hatáskörben 1 888,6 millió forint módosítás történt, amely a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével, valamint a feladatok évközben történt változásával függ 
össze. Intézményi hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 6 343,3 millió forinttal 
emelkedett a többletbevételek előirányzatosításával és kiemelt előirányzatok közötti 
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átcsoportosítással összefüggésben. A módosított előirányzat terhére 361 104,7 millió forint 
kiadás teljesült, amely 97,4%-os aránynak felel meg. 

A KLIK 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 133 953 fő volt, amely 
az év végére 104 112 főben realizálódott. A létszámcsökkenést zömében az év közbeni 
feladatellátás-változás magyarázza, így különösen a szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények NGM, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményegységek 
fenntartói jogának a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő átadása.  
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 

A KLIK dologi kiadásainak eredeti előirányzata 45 612,7 millió forint összegben került 
meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 74 263,8 millió forintra 
változott és 51 529,1 millió forintra teljesült.  

A 45 612,7 millió forint eredeti előirányzat 74 263,7 millió forintra történő módosulása 
elsősorban az országgyűlési hatáskörben történt 39 900,0 millió forintos előirányzat-
emeléssel, az Európai Uniós projektek 2016. december hónapban beérkezett összegeinek 
előirányzatosításával, valamint az év közben beolvadt és átadásra került intézmények 
előirányzat-változásával, illetve a saját hatáskörben végrehajtott felhalmozási kiadásokra 
történő átcsoportosításokkal magyarázható. 

A KLIK készletbeszerzésre 11 510,7 millió forintot fordított, ezen belül a szakmai anyagok 
beszerzése 7 786,8 millió forint, üzemeltetési anyagokra 3 723,7 millió forint, árubeszerzésre 
0,2 millió forint lett felhasználva.  

A szolgáltatási kiadások 25 533,2 millió forintra teljesültek, amelynek 40,2%-át a 10 271,3 
millió forintban teljesülő egyéb szolgáltatások, 37,5%-át a 9 576,7 millió forintban teljesülő 
közüzemi kiadások tették ki. Az intézmény karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2 148,0 
millió forintot, bérleti és lízing díjakra 1 241,4 millió forintot, vásárolt élelmezésre és 
közvetített szolgáltatásra 525,8 millió forintot fordított. szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre a KLIK 1 770,0 millió forintot használt fel. 

A KLIK kommunikációs kiadásokra 2 868,2 millió forintot költött, ebből a legjelentősebb 
tételt az informatikai szolgáltatások igénybevétele címén teljesített 2 307,1 millió forint tette 
ki, a fennmaradó 561,1 millió forintot egyéb kommunikációs szolgáltatásokra fordított a 
KLIK.  
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
 
A 2 000,0 millió forintos eredeti előirányzattal rendelkező ellátottak pénzbeli juttatásai 
kiemelt előirányzat 8 103,0 millió forintra teljesült, amely a tanulók ösztöndíjainak 
kifizetéséből, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának összegéből, a 
Klebelsberg Ösztöndíjak kifizetéséből, valamint a középfokú köznevelési, illetve gyermek- és 
ifjúságvédelem intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásból tevődik össze. A teljesítés összegéből 179,4 millió forint az 
EFOP-3.1.4-VEKOP/15 – Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak 
– Útravaló ösztöndíjprogram 2016. decemberi, 4 831 diákot érintő kifizetésének összege.  
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Egyéb működési célú kiadások 
 
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező egyéb működési célú kiadások 1 444,0 millió 
forintra teljesültek, amelyből 1 324,2 millió forintra teljesült az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre rovat, elsősorban a KLIK 986,9 millió forintos, 2015. 
évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának más célra történő átcsoportosításának 
köszönhetően.   
 
Felhalmozási kiadások 
 
A KLIK 2016. évi eredeti költségvetése nem tartalmazott felhalmozási célú előirányzatot. Az 
előirányzatok országgyűlési, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörben 48 075,2 millió 
forintra nőttek és 7 073,1 millió forintban teljesültek.  

A beruházásra rendelkezésre álló 46 490,2 millió forint összegű előirányzat 12,4%-a (5 770,9 
millió forint) teljesült. A kiadásból 114,5 millió forintot immateriális javak, 115,5 millió 
forintot ingatlanok, 245,4 millió forintot informatikai eszközök, 4 255,5 millió forintot egyéb 
tárgyi eszközök beszerzésére fordított az intézmény. A beruházásokhoz kapcsolódó 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1 040,0 millió forint összegben 
teljesült.  

Az 1 578,7 millió forintos 2016. évi módosított felújítási előirányzatból 1 302,1 millió forint 
kiadás teljesült. A KLIK ingatlanok felújítására 980,0 millió forintot,  egyéb tárgyi eszközök 
felújítására 50,2 millió forintot fordíott., melyekhez kapcsolódó előzetes felszámított általános 
forgalmi adó összege  271,9 millió forint. 
 
Bevételek alakulása 
 
A KLIK 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 12 000,0 millió forintban 
került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 71 951,0 millió forintra 
emelkedett. Az előirányzat 101,9%-ban, 73 318,4 millió forint összegben teljesült. A befolyt 
bevételek 91,0%-át (66 728,5 millió forintot) államháztartáson belülről származó működési és 
felhalmozási célú támogatások, 5,9%-át (4 291,5 millió forintot) működési bevételek, 3,1%-át 
(2 298,4 millió forintot) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tették ki.  

Az 50 035,2 millió forint összegű, államháztartáson belülről származó működési célú 
támogatás 81,2%-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó 
támogatásokból, 8,0%-a elkülönített állami pénzalapoktól, 7,2%-a központi költségvetési 
szervektől, 2,7%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból, 0,9%-a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatoktól származott. .  

A 4 291,5 millió forint összegű működési bevétel 30,4%-a szolgáltatások ellenértékéből 
(tornatermek, tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadása) származott, ezzel kihasználva a 
köznevelési intézmények szabad kapacitását. További bevételi lehetőséget jelentettek a 
tanfolyami bevételek, a térítési, ellátási díjak, valamint a pályázati bevételek.  

Az 2 107,9 millió forint összegű működési célú átvett pénzeszköz 76,3%-a közvetlenül az 
EU-tól, 18,0%-a nonprofit gazdasági társaságoktól és egyéb vállalkozásoktól, 3,7%-a egyéb 
civil szervezetektől, 2,0%-a nemzetközi szervezetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, külföldi 
partnerektől, valamint magánszemélyek befizetéseiből származott. 

A 16 693,3 millió forint összegű, államháztartáson belülről származó felhalmozási célú 
támogatás 99,8 %-a EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódó 
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támogatásokból, 0,1%-a központi költségvetési szervektől, 0,1%-a pedig helyi 
önkormányzatoktól származott. 

A 190,5 millió forint összegű felhalmozási célú átvett pénzeszköz 91,3%-a közvetlen az EU,  
6,8%-a egyéb vállalkozások, 1,9%-a egyéb civil szervezetek, magánszemélyek, pénzügyi 
vállalkozások és külföldi partnerek befizetéseiből keletkezett. 
 
Költségvetési maradvány  
 
A KLIK 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 5 918,3 millió forint volt, amelyből 4 
931,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 986,9 millió forint 
engedélyezésre nem kerülő többletbevételként kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A 
kötelezettségvállalással terhelt összeg a KLIK által felhasználásra került, míg a 
kötelezettségvállalással nem terhelt összeg más célra történő átcsoportosításáról a Kormány a 
1821/2016. (XII. 22.) számú határozatával döntött. 
 

A KLIK bevételeinek, maradvány-felhasználásának és költségvetési támogatásának 2016. évi 
tényleges összege összesen 608 595,8 millió forint, alaptevékenységének költségvetési 
kiadása 532 554,1 millió forint, így az intézmény 2016. évi költségvetési maradványának 
összege 76 041,7 millió forint. A címen keletkezett 2016. évi költségvetési maradványból 62 
469,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, az alábbiak szerint:  

� 55 409,3 millió forint a megvalósítandó EU-s pályázatokra beérkezett (Útravaló 
Ösztöndíjprogram, Digitális kompetencia fejlesztése, Korai intervenció ágazatközi 
fejlesztése, Energiahatékonyság fejlesztése) összeg maradványa,  

� 5 969,1 millió forint az áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségvállalások kifizetésére 
szolgáló, valamint egyéb hazai pályázatok és támogatások intézményi maradványa,  

� 954,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatások 
maradványa. Ebből:  

o Határtalanul! program támogatása 603,6 millió forint,  
o Nemzeti Tehetség Program támogatása 196,7 millió forint 
o KRÉTA rendszer üzemeltetése 141,9 millió forint,  
o Nemzetiségi támogatások 10,0 millió forint,  
o Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 1,9 millió forint.  

� A fentieken túl 137,2 millió forint az elkülönített állami pénzalapokból folyósított 
pénzeszközök maradványa.  
 

A cím kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 13 572,0 millió forint lett. 
 
A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései 
 
A 2016. év elején a KLIK a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az 
Nkt. alapján megkötött vagyonkezelési szerződések alapján, közel 2 100 önkormányzati és 
több, mint 300 állami tulajdonú ingatlanra vonatkozóan rendelkezett vagyonkezelői joggal, és 
mintegy 2 900 feladat-ellátási helyen rendelkezett használati szerződéssel az önkormányzati 
vagyon vonatkozásában.  

A KLIK és a középirányítása alá tartozó tankerületi központok mérleg szerinti 
eszközállománya a 2016. évben 200 669,6 millió forint volt, ami 37,6%-os növekedést mutat 
az előző évi 145 786,2 millió forinthoz viszonyítva. A módosulás elsősorban a 
pénzeszközöknél jelentkezett, amelynek értéke 1 484,9%-kal (69 533,9 millió forinttal) nőtt 
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az előző évhez képest köszönhetően az EU-s programok több év feladatellátását szolgáló 
100%-os támogatási előlegeinek 2016. december havi kiutalásának. 

A KLIK immateriális javainak és tárgyi eszközeinek a bruttó értéke 1 634,4 millió forinttal 
nőtt, egyrészt beruházások, felújítások aktiválása, másrészt vagyonkezelésbe vétel, 
harmadrészt immateriális javak beszerzése miatt.  

A forgóeszközök értéke 178,6%-kal, azaz 232,0 millió forinttal módosult a 2015. évhez 
képest, amelynek hátterében a vásárolt készletek záró értékének 243,0 millió forinttal 
magasabb összege áll. A pénzeszközök és a követelések egyaránt meghaladták a 2015. évi 
értéket, előbbi 1 484,9%-kal, utóbbi 45,3%-kal.  

A KLIK – jelentős részben a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások elszámolásából eredő – 2016. december 31-én fennálló 
követelésállománya 2 477,6 millió forint volt, ezáltal 772,1 millió forinttal múlta felül az 
előző évi értéket.  

A beszámolási évben a forrás oldalon a saját tőke 116,7%-kal volt magasabb, mint a 
2015. évben, a mérleg szerinti eredmény változásának köszönhetően. Köszönhetően a 2016. 
évben végrehajtott konszolidációnak az intézmény mérlegben kimutatott kötelezettség-
állománya a 2015. évi 13 681,1 millió forintos összegről 5 276,4 millió forintra csökkent (ez 
61,4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest). A kötelezettség összegéből a költségvetési 
évet terhelő kötelezettségek állománya 4 502,0 millió forint, míg a költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségek állománya 624,3 millió forint volt.  
 
Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
A KLIK feladatai közé tartozott az EU-s forrásból megvalósuló projektek koordinálása, amely 
egyrészt a KLIK fenntartásában működő intézmények fejlesztéseinek, másrészt a KLIK által 
megvalósított központi fejlesztések koordinálását érinti. 
 

1. EFOP-3.2.4-16-2016-00001 - Digitális kompetencia fejlesztése 
 

A projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2020. december 31. 
A támogatás keretösszege: 34 940,0 millió forint (ebből KK-t megillető rész: 34 818,9 
millió forint) 
2016. évi felhasználás nem volt. 
Kedvezményezett neve: KK és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
konzorciuma 

 
Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és 
méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, 
valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. 
Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új 
pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el 
a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése 
és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen 
javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi 
hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz 
és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT 
fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók 
digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT 
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eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT 
eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, 
módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak 
érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT 
alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a 
munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok 
megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a 
pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.  
 

2.  EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 - „Ösztöndíj és mentorálási támogatás 
hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” 

 
A projekt megvalósítási ideje: 2016. május 1. - 2019. június 30.  
A támogatás keretösszege: 6 000,0 millió forint (ebből KLIK-et megillető rész: 3 709,9 
millió forint) 
2016. évi felhasználás: 182,6 millió forint 
Kedvezményezett neve: EMET és a KLIK konzorciuma.  

 
A 6 000,0 millió forint költségvetésű Projektet konzorcium valósítja meg, amelyben a KLIK 
konzorciumi partnere az EMET. A konzorcium összetétele a Projekt szakmai céljából adódik: 
az Útravaló ösztöndíjasai olyan oktatási intézményekhez tartoznak, amelyek nagyobb része a 
KLIK, kisebb része más fenntartóhoz (pl. egyházak, civil szervezetek, stb.) tartozik. Emiatt az 
ösztöndíjas tanulók és mentor tanárok jogviszonyait és ösztöndíj folyósítását is két támogató 
rendezi, ezek a KLIK és a más fenntartóhoz tartozó intézmények esetében az EMET.  
 
A Projekt költségvetése előlegként 2016. május, illetve június hónapban érkezett meg a 
konzorciumi tagok számlájára. A költségvetés mindkét konzorciumi partner esetében az 
ösztöndíjak fedezetéből, a szakmai megvalósításhoz szükséges finanszírozásból és egyéb 
megvalósítási költségekből áll. 
 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram alprogramjaiként az „Út a középiskolába” és az „Út az 
érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének 
elősegítése kapcsán meghatározó elemek a hazai felzárkóztatási programok között. Az 
esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az 
ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló 
ösztöndíjprogram („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”) olyan komplex szolgáltatást 
nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma 
gyerekek/fiatalok nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, 
motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak 
szakmailag felkészült mentorok bevonásával. 

� Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének 
elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. 

� Az „Út a középiskolába” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése 
érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. 

� Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 
középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából. 
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3. EFOP-1.9.5 -VEKOP-16-2016-00001 - Kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése 
 

A projekt megvalósítási ideje: 2017. február 1.-2021. január 31. 
A támogatás keretösszege: 5 700,0 millió forint (ebből KK-t megillető rész: 716,5 millió 
forint) 
2016. évi felhasználás nem volt. 
Kedvezményezett neve: a CSBO., a KK, az OTH, a NRSZH és a SzGyF konzorciuma.  
 

Országosan évek óta nő azon gyermekek száma, akik eleve hátrányból kezdik meg az iskolai 
tanulmányaikat, az Nkt. alapján úgynevezett sajátos nevelési igényű (SNI), illetve tanulási, 
magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekekként. Gyakran olyan fejlődési 
problémák állnak a háttérben, amelyek kiküszöbölhetőek lennének, ha időben felismernék és 
kezelnék azokat. A problémák okai nagyon összetettek lehetnek (egészségügyi, nevelési, 
szociális és szocializációs okok) és a várandósságtól az óvodás korig bármikor vagy akár 
folyamatosan is jelentkezhetnek. Ha túl későn (óvodában) derül fény a problémára, későn 
történik meg a szűrés, a fejlesztés, abban az esetben a gyermek hátránnyal indulhat az 
iskolában, majd a munkaerőpiacon, ami akár egész életén át végigkísérheti. 
 
Magyarországon 2011-ben nagyjából 8 000 eltérő, megkésett fejlődésű, 6 éven aluli 
kisgyermek részesült valamely ágazat (egészségügy, köznevelés, szociális), illetve különböző 
szolgáltatók által nyújtott korai fejlesztésben, terápiában valamilyen elváltozás miatt. 
Ugyanakkor a szakirodalom és a nemzetközi összehasonlító adatok szerint ennek a számnak 
többszöröse, több tízezer a fejlesztésre szoruló 0-5 éves korú kisgyermekek száma hazánkban, 
tehát a problémák beazonosítása, szűrése, majd diagnosztizálása még elmarad a kívánatostól. 
Ellátási protokoll, a metodikai algoritmus hiánya miatt visszatér a gyermek a rendszerbe a 
maradványtüneteivel, ezért kiemelten fontos az ellátás koordinálása. A sajátos nevelési igényű 
kategóriával első osztályba kerülő gyermekek száma évről évre emelkedik, mely az adott 
évfolyamhoz viszonyítva az elmúlt 3 évben átlagosan közel 5%. 
 
A projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora 
gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez 
tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok 
és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik már a prekoncepcionális 
szakaszt is magában foglalva a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyermekek és 
családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási 
szükségletekre. A fejlesztés további célja, hogy a különböző területek (az egészségügyi 
ellátórendszer, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer, a pedagógiai 
jellegű intézmények, illetve a gyógypedagógiai intézmények) szereplői megismerjék és 
használják egymás fejlesztéseit, eredményeit. 
 

4. KEHOP-5.2.2 - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 
 

A projekt megvalósítási ideje: 2017. március 31.-2018. május 31. 
A támogatás keretösszege: 62 700,0 millió forint (ebből KK-t megillető rész: 18 005,3 
millió forint) 
2016. évi felhasználás nem volt. 
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Kedvezményezett neve: a Nemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet (a továbbiakban: NFSI) és 
a KK konzorciuma 

 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztése tárgyú projektje ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a jövő 
nemzedéke számára megteremtődhessen a megfelelő energiabiztonság az épületek 
energiahatékonyságának javításával. 
 
Magyarország Kormánya az EU irányelveivel összhangban célul tűzte ki az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek 
együttműködésével tervez megvalósítani. A projekt célja ennek megfelelően, hogy 
középületek felújításával növelje az energia megtakarítást és csökkentse az épületek 
energiafelhasználását. Az energiahatékonyság növeléséhez az épületek homlokzati 
hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint napelemes rendszerek telepítése járul 
hozzá.  
 
A KK részéről elkészített lista 55 intézményt tartalmaz. A 100%-os támogatási előleg 
lehívását követően a tankerületi központok bevonásával megkezdődtek a felmérések, valamint 
az NFSI munkatársai által végzett műszaki tervezési folyamat.  
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/2 Normatív finanszírozás 

20/2/3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 166 016,4   166 016,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben -700,0   -700,0   

- Más fejezettől kapott előirányzat 77,5   77,5   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3 652,9 3 652,9     

- 2016.évi többletbevétel 1 770,6 1 770,6     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -734,5   -734,5   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 913,2   913,2   

Módosítások összesen 4 979,7 5 423,5 -443,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 170 996,1 5 423,5 165 572,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 166 016,4 0,0 166 016,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 4 979,7 5 423,5 -443,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3 652,9 3 652,9 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1 770,6 1 770,6 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 77,5 0,0 77,5 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben -700,0 0,0 -700,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -734,5 0,0 -734,5 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 913,2 0,0 913,2 

2016. évi módosított előirányzat 170 996,1 5 423,5 165 572,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 196 383,6 166 016,4 165 316,4 170 996,1 221 822,4 113% 130% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 1 651,3     1 770,6 1 770,6 107% 100% 

Támogatás 196 544,0 166 016,4 165 316,4 165 572,6 218 550,6 111% 132% 

Előirányzat-maradvány 1 841,3    3 652,9 3 652,9 198% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (14 db) 1 769,7   1 769,7 

− más fejezet intézménye (11 db) 837,0   837,0 

− alapítvány (22 db) 30 708,5   30 708,5 

− közalapítvány (2 db) 10,8   10,8 

− nonprofit társaság (17 db) 13 333,5   13 333,5 

− gazdasági társaság (5 db) 36,9   36,9 

− önkormányzat/vagy intézménye (36 db) 11 137,7   11 137,7 

− egyéb (megjelölve) 163 988,3 0,0 163 988,3 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 895,0   895,0 

 egyház (29 db) 163 093,3   163 093,3 

Összes kifizetés 221 822,4 0,0 221 822,4 

 
Az előirányzaton 166 016,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra. 
Az előirányzat terhére valósult meg az egyházi, a magán és a nemzetiségi önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények fenntartóik útján történő állami támogatása, 
nevezetesen: az átlagbéralapú, a működési, a gyermekétkeztetési, a tankönyvtámogatások.  
Az előirányzat teljesítése módosítás nélkül eltérhetett az eredeti előirányzattól, összege a 
Kormány engedélyével túlléphető volt. költségvetési törvény alapján a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív 
finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1573/2016. (X. 19.) Korm. 
határozat alapján a túllépés összege  
22 146,0 millió forint, az 1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat alapján pedig további  
30 831,9 millió forint volt. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján Országgyűlési 
hatáskörben 700,0 millió forint átcsoportosításra került a 20/4/4 Köznevelés speciális 
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feladatainak támogatása előirányzat javára a köznevelési feladatellátásban való közreműködés 
és Arany János Programokban való részvétel miatti támogatások biztosítása céljából. 
 
A 2016. évben 3 653,0 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 306,8 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amelynek felhasználása – 1,0 millió 
forint kivételével – 2016 júniusáig megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 3 346,2 
millió forint maradványból a teljes összeg felhasználásra került az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi 
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22) Korm. határozat, 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, a 2015. 
évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról 
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat, és a 2015. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 
22.) Korm. határozat alapján.  
 
Az előirányzaton a Kincstár hónap végi lebonyolítási számláról történő visszautalása miatt 1 
770,5 millió forint bevétel előirányzatosítása történt, melyből 1 272,0 millió forint került 
felhasználásra. Továbbá 734,5 millió forint kincstári díj került átcsoportosításra a Kincstár 
részére. 

 
A 2016. június 1-ig bejelentett és átvezetett önkormányzati körön kívülre történt intézmény 
átadások, önkormányzati körön kívülről történt átvételek következtében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, 
az önkormányzati feladatellátás megváltozásával összefüggésben 75,4 millió forint, valamint 
2,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt. 
 
Köznevelési intézmények évközbeni átadásával/átvételével kapcsolatos forrásrendezés történt 
a KLIK és a nem állami köznevelési intézményfenntartókat illetően: 
913,3 millió forint az előirányzat javára, 150,6 millió forint az előirányzat terhére. 
 
Az NGM, valamint az NGM irányítása alá tartozó szakképzési centrumokkal kötött 
megállapodás alapján 470,1 millió forint összeg került lekötésre köznevelési intézmények 
évközbeni – nem állami fenntartásból a szakképzési centrumok fenntartásába történő – 
átadása kapcsán. 
 
Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
fenntartói a Kincstár fővárosi és megyei igazgatóságain keresztül az Nkt.vhr. alapján a 2016. 
évben 155280,7 millió forint összegű átlagbér alapú költségvetési támogatásban, és a bevett 
egyházak, valamint a nemzetiségi önkormányzatok további 33 275,4 millió forint összegű 
működési támogatásban részesültek. 

 
A nem állami fenntartó a központi költségvetési törvényben meghatározott költségvetési 
támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a Kincstár és az oktatásért 
felelős miniszter által közösen meghatározott, és a Kincstár által a fenntartó részére 
megküldött adatlapon a tárgyévet követő év január 31-ig számol el. A Kincstár a költségvetési 
támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az 
előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év július 20-

3493



ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter részére.  

 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, 
valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a 
köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2015. évi köznevelési jogcímű támogatások 
rendezéseként – összesen 31 145,3 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás 
illette meg az előirányzat terhére 2016. év decemberében. 
 
Az előirányzaton 2 151,7 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 1 681,5 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 

20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 792,1   3 792,1   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,1 7,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -15,2   -15,2   

Módosítások összesen -8,1 7,1 -15,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 3 784,0 7,1 3 776,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 792,1 0,0 3 792,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -8,1 7,1 -15,2 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,1 7,1 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -15,2 0,0 -15,2 

2016. évi módosított előirányzat 3 784,0 7,1 3 776,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 3 878,2 3 792,1 3 792,1 3 784,0 5 477,3 141% 145% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 3 880,1 3 792,1 3 792,1 3 776,9 5 470,2 141% 145% 

Előirányzat-maradvány 5,2     7,1 7,1 137% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 5 477,3 0,0 5 477,3 

 egyház (2 db) 5 477,3   5 477,3 

Összes kifizetés 5 477,3 0,0 5 477,3 

 
 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 3.792,1 millió forint volt, amely a 
költségvetési törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1547/2016. 
(X. 13.) Korm. határozat alapján 5 487,0 millió forintra módosult. Az előirányzatot 
kiegészítette 7,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely teljes 
egészében felhasználásra került. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen 15,2 
millió forint került átcsoportosításra. 
 
Jelen előirányzat terhére történik az állami iskolákban a bevett egyházak által a kötelező 
tanóra keretében megszervezett hit- és erkölcstan oktatás megtartásával járó kiadások (bér és 
tankönyv) finanszírozása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint. 

Az előirányzaton nem keletkezett maradvány, ugyanis a megnyitott előirányzat-felhasználási 
keret fel nem használt 1,6 millió forintos összege visszautalásra került a Kincstár részére. 
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20/2/5 Köznevelési szerződések 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 000,0   4 000,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 441,8 441,8     

- 2016. évi többletbevétel 16,7 16,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -17,6   -17,6   

Módosítások összesen 440,9 458,5 -17,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 440,9 458,5 3 982,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 000,0 0,0 4 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 440,9 458,5 -17,6 

- 2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 441,8 441,8 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 16,7 16,7 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -17,6 0,0 -17,6 

2016. évi módosított előirányzat 4 440,9 458,5 3 982,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 3 694,7 4 000,0 4 000,0 4 440,9 4 333,5 117% 98% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 4,8     16,7 16,7 348% 100% 

Támogatás 3 973,5 4 000,0 4 000,0 3 982,4 3 982,4 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 158,1    441,8 441,8 279% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 73,8 73,8   

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 35,0 35,0   

− alapítvány (33 db) 1 496,2 1 496,2   

− közalapítvány (3 db) 503,0 503,0   

− nonprofit társaság (8 db) 474,2 474,2   

− önkormányzat/vagy intézménye (5 db) 721,7 721,7   

− egyéb (megjelölve) 1 029,6 1 029,6 0,0 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 101,3 101,3   

 egyesületek, szövetségek (8 db) 704,8 704,8   

 egyház (5 db) 223,5 223,5   

Összes kifizetés 4 333,5 4 333,5 0,0 

 

Az eredeti támogatási előirányzaton 4 000,0 millió forint került megtervezésre, melyből  
17,6 millió forint a kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték jogcímen átcsoportosításra 
került. A 3 982,4 millió forintos támogatási előirányzatból 3 965,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt 2016. december 31-ig. A pénzügyi teljesítés a 2016. évben 3 
882,5 millió forint volt. Az előirányzaton 17,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
Az előirányzaton 2016. évben 441,8 millió forint maradvány került előirányzatosításra, ebből 
231,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, amelynek felhasználása 2016 júniusáig 
megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 210,1 millió forint maradványból az 
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 108,8 millió forint, az 1821/2016. (XII. 22.) 
Korm. határozat alapján pedig 101,3 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzaton 
16,7 millió forint előző évre vonatkozó elszámolási különbözetekből adódó bevétel 
előirányzatosítása történt meg, amelyből 9,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,4 
millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
Az előirányzaton 24,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, és 82,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2016. évben. 
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20/4 Köznevelési feladatok támogatása 

20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 86,7   86,7   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 700,0   700,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 40,0   40,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -3,6   -3,6   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 167,6 167,6     

- 2016.évi többletbevétel 21,6 21,6     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 136,3   136,3   

Módosítások összesen 1 061,9 189,2 872,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 148,6 189,2 959,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 86,7 0,0 86,7 

Módosítások kedvezményezettenként -3,6 0,0 -3,6 

 - saját intézménynek -3,6 0,0 -3,6 

    = meghatározott feladatra -3,6 0,0 -3,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 065,5 189,2 876,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 167,6 167,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 21,6 21,6 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 40,0 0,0 40,0 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 700,0 0,0 700,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 136,3 0,0 136,3 

2016. évi módosított előirányzat 1 148,6 189,2 959,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 218,9 86,7 786,7 1 148,6 998,2 456% 87% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 25,4     21,6 21,6 85% 100% 

Támogatás 151,2 86,7 786,7 959,4 959,4 635% 100% 

Előirányzat-maradvány 209,8 –   167,6 167,6 80% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (14 db) 77,3   77,3 

− más fejezet intézménye (6 db) 7,4   7,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,2   0,2 

− alapítvány (15 db) 228,4   228,4 

− nonprofit társaság (4 db) 156,6   156,6 

− gazdasági társaság (5 db) 96,2   96,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (6 db) 34,2   34,2 

− egyéb (megjelölve) 397,9  397,9 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 5,9   5,9 

 egyesületek, szövetségek (5 db) 62,0   62,0 

 egyéb civil szervezet (2 db) 2,2   2,2 

 egyház (13 db) 321,6   321,6 

 külföldi szervezet (1 db) 6,2   6,2 

Összes kifizetés 998,2 0,0 998,2 

 
A jogcímen 86,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a fejezeten belüli 
átcsoportosítások (a 20/51 Fejezeti általános tartalék terhére 136,3 millió forint, 2016. évi 
LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 700,0 millió forint, 1787/2016.(XII. 17.) Korm. 
határozat alapján 40,0 millió forint) következtében 963,0 millió forintra módosult. Az 
előirányzat kiegészült továbbá 167,6 millió forint előző évi maradvánnyal (107,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 60,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt) és 
21,6 millió forint fel nem használt támogatások visszautalásaiból származó bevétellel. A 
2016. évben összesen 150,4 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 1,5 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 148,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással 
terhelt. Az OH saját intézmény részére 3,6 millió forint került átadásra. 
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A 2016. évben rendelkezésre álló tárgyévi összeg az alábbi feladatok megvalósítását 
szolgálta: 

− Az EMMI a „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázat legkiemelkedőbb óvodájának, a 
program mintaprojektjeit bemutató honlap kialakítására és üzemeltetésére a 
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére 0,3 millió forint összegű 
forrást biztosított és kijelölte a Deák Ferenc Utcai Óvodai Egysége feladatellátási 
helyet a feladat végrehajtására. 
A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 

− Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján, valamint az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása 
forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint, a Kormány döntése értelmében, támogatói okirat alapján 40,0 millió 
forint összegű anyagi támogatás nyújtására került sor a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetsége részére abból a célból, hogy összegyűjtse és 
rendszerezze az önálló hazai értékeket a művészetoktatás területén. A támogatott 
országos szakmai konferencián mutatta be és vitatta meg az összegyűjtött és 
rendszerezett művészetpedagógiai értéktárat, melyet digitalizált formában, a 
konferencia lezárását követően közzétesz. A támogatás folyósítása megtörtént 2016. 
évben, a beszámoltatás áthúzódik 2017. évre. 
 

− Pályázat kiírása történt a nemzetiségi tankönyvbeszerzések támogatására a nem állami 
fenntartók részére. A kiírás alapján 32 fenntartó 49 intézményében ellátott nemzetiségi 
tanulók számára igényelt 25.868 db nemzetiségi tankönyv, munkafüzet beszerzéséhez 
168,9 millió forint összegű támogatást. A rendelkezésre álló összeg 70,5 millió forint 
volt, amely terhére 2016-ban az alábbi fenntartók pályázata került támogatásra: 
 

Fenntartó neve 
Támogatás 
(forintban) 

Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat - 
Mátraszentimre 

332 355 

Soproni Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

6 148 880 

Bolgár Országos 
Önkormányzat 

3 680 840 

Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzata 

60 359 570 

Összesen: 70 521 645 
 
A támogatásból részesült négy nemzetiségi önkormányzattal kötött támogatási 
szerződés alapján a szakmai és pénzügyi megvalósítás áthúzódik a 2017. évre. 
 

− Waldorf Pedagógiai Intézet nappali rendszerű Waldorf-osztálytanító- és Waldorf-
óvópedagógiai képzésének támogatása céljából az EMMI 40,0 millió forint összegű 
támogatást biztosított a Waldorf Pedagógiai Intézet részére. A támogatási összeg hat 
részletben kerül folyósításra, melyből első részletként 19,8 millió forint 2016. évben 
kiutalásra került, a fennmaradó öt részlet folyósítása áthúzódott 2017. évre. Mind a 
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feladat megvalósítása, mind a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása a 
2017. évben történik. 
 

− Az AJKP 2016. évi feladatainak megvalósítása céljából pályázat keretében kötött 
támogatási szerződés alapján az alábbi intézmények részesültek támogatásban: 
= A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda  

57,3 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatási összeg 
folyósítása 2016. évben megtörtént. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése 
áthúzódott a 2017. évre. 

= A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 111,5 millió 
forint támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− Az AJKSZP 2016. évi feladatainak megvalósítása céljából pályázat keretében kötött 
támogatási szerződés alapján a vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Vásárosnamény 29,2  millió forint támogatásban 
részesült. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A támogatás szakmai és 
pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− Az AJTP 2016. évi feladatainak megvalósítása céljából pályázat keretében kötött 
támogatási szerződés alapján az alábbi intézmények részesültek támogatásban: 
= A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 122,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 
2016. évben megtörtént. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 
2017. évre. 

= A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium 82,6 millió forint összegű 
támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 

= Az egri Neumann János Gimnázium és Kollégium 121,8 millió forint 
támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 

= A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 105,1 millió 
forint támogatásban részesült. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 

 
− A DSD I. (egynyelvű, A2-B1 szintű) német nyelvvizsga projekt kétoldalú német-

magyar megállapodás alapján, a két fél közös finanszírozásában több éve sikeresen 
zajlik a német nyelvet oktató, nemzetiségi és nem nemzetiségi magyarországi 
általános iskolákban a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 
(MNÁMK, Baja) szervezésében. A program sikerét az is bizonyítja, hogy a résztvevő 
intézmények (kb. 40 intézmény) és a vizsgázó tanulók száma évről-évre bővül. A 
2016/2017. tanév során közelítőleg 1200 diák bevonásával fejleszti tovább a magas 
színvonalú programot az MNÁMK. A programhoz a német állam is támogatást nyújt 
az MNÁMK részére. Az EMMI által biztosított 2015. évi 7,3 millió forint összegről a 
támogatás 8,6 millió forintra emelkedett, folyósítása és a feladat szakmai és pénzügyi 
szempontból történő lezárása áthúzódik 2017. évre.   
 

− „Akik gyerekek maradnak” című könyv és CD mellékletének megjelentetése céljából 
az EMMI 0,7 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar Napló Kiadó Kft. 
részére egyedi döntéssel, támogatási szerződés keretében. A támogatás folyósítása 
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2016. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása 
áthúzódik 2017. évre. 
 

− Az FSZK 9,5 millió forint támogatásban részesült 2016. évben az autizmus-specifikus 
nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK közösen 
bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás támogatása” című 
pályázatot. Az FSZK 0,5 millió forint lebonyolítási díjban részesül az EMMI 
Igazgatáson elkülönített szakmai keret terhére. A pályázat célja az autizmus spektrum 
zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását integrált formában ellátó 
intézményekben az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minőségi 
kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. 
Ennek keretében az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók 
neveléséhez, oktatásához kapcsolódó feladatok: 
= Mentorálás, a pályázat részét képező, a mentor és a mentorált pedagógus által 

közösen kialakított mentori terv alapján.  
= Az autizmus-specifikus feltételek megteremtéséhez közvetlenül kapcsolódó 

berendezések, eszközök, az autizmus témához kapcsolódó szakirodalom 
beszerzése. 

= Autizmus specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvétel támogatása. 
= Projektdisszemináció. 
A meghirdetett pályázati felhívásra összesen 23 pályázat érkezett, 5 pályázat formai 
okokból, 1 pedig jogosulatlansági okból nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Az 
értékelő bizottság ülését 2017. január 10. napján megtartotta, melynek során 12 
pályázat támogatására, 2 pályázat forráshiány, 3 pedig szakmai okok miatti 
elutasítására tettek javaslatot. A pályázati keret átvezetése, valamint a támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A 2016/2017. tanévi Út a tudományhoz Ösztöndíjprogram pályázat 24,0 millió 
forintból valósult meg az EMET lebonyolításában. A pályázat célja: a 
természettudományos érdeklődésű középiskolás tanulók tehetséggondozása. A 
pályázat keretében egy tanár vezetésével maximum öt, legalább 10. évfolyamon tanuló 
diákból álló kutatócsoportok végezhettek közös munkát a tanév folyamán. A szakértői 
vélemények és az Értékelő Bizottság javaslata alapján miniszteri döntés szerint a 
rendelkezésre álló forrás elosztásával 28 intézmény 34 kutatási programja nyert el 
támogatást. A pályázati keret átvezetése, valamint a támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A Budapesti Goethe Intézet részére a Minisztérium 6,4 millió forint összegű 
támogatást nyújtott egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében, melynek fő 
célja a magyarországi német nyelvtanárok továbbképzése volt. A szakmai beszámoló 
és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. A támogatás teljes összege 
a beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra. 
 

− A 2016/2017. évi országos tanévnyitó ünnepséget az érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában tartották. Az ünnepség megszervezését a minisztérium 0,4 millió forinttal 
támogatta. Mivel az iskola nem rendelkezik önálló számlaszámmal, ezért a támogatási 
szerződést az iskola Tusculanum Alapítványával kötötte meg a minisztérium. A 
támogatási összeg folyósítása 2016. évben megtörtént. A szakmai beszámoló és a 
pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
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− A Magyar-Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott 
2016. évi oktatási feladatokat a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, 
Kollégium és Pedagógiai Intézet látta el, amelyre 6,0 millió forintot biztosított a tárca 
támogatási szerződés keretében. E támogatásból biztosította az intézmény az 
albizottsági feladatok szervezését, koordinációját, folyamatos kapcsolatot tartott a 
németországi partnerekkel, egyeztette a hazai és németországi programok időpontját, 
szervezte a programok résztvevőinek kiválasztását, utaztatását, koordinálta az 
Albizottság magyar tagozatának működését, továbbá a németországi partnerekkel 
együttműködve elvégezte a programok megvalósításának éves értékelését. A projekt 
keretében németországi és magyarországi programok valósultak meg. Az EMMI által 
biztosított összeg folyósítása megtörtént a 2016. évben. A feladat szakmai és pénzügyi 
szempontból történő lezárása áthúzódik 2017. évre.   
 

− A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016-ban is a korábbi évvel 
egyezően 1,4 millió forint támogatás terhére szervezte meg a magyarországi német 
tanulmányi versenyeken nyertes fiatalok baden-württembergi jutalomutazását. A 
program szerepel a Magyar - Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága 
munkatervében. Az EMMI által biztosított összeg folyósítása megtörtént a 2016. 
évben. A feladat szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik 2017. 
évre. 
 

− Mesterpedagógusok II. Sonkádi Szabadegyeteme rendezvény megvalósítása céljából a 
Minisztérium 23,0 millió forint összegű támogatást biztosított Sonkád Községi 
Önkormányzata részére. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A Smart School osztályterem kialakításának támogatására az EMMI négy támogatási 
szerződés keretében, összesen 40,6 millió forintot fordított: 
1. Bessenyei György Gimnázium Alapítvány részére a Kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium és Kollégium szakmai munkájának megsegítése céljából, 
2. Szakképzésért Alapítvány részére a Kisvárdai SZC II Rákóczi Ferenc Szakképző 
Iskola szakmai munkájának megsegítése céljából, 
3. Kisvárdai 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére a Somogyi Rezső 
Általános Iskola szakmai munkájának megsegítése céljából, 
4. Kisvárdai Kulturális Egyesület részére a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 
multifunkcionális oktatási tevékenységének sikeres megvalósítása céljából. 
A támogatási összegek folyósítása 2016. évben megtörtént. A szakmai beszámolók és 
a pénzügyi elszámolások elfogadása áthúzódik 2017. évre. 

− Egyedi döntés alapján a Budakeszi Prohászka Ottokár Alapítvány számára 0,2 millió 
forint támogatást nyújtott a Minisztérium a Széchenyi emlékévhez kapcsolódó 
Budakeszi köznevelési intézményei programjainak finanszírozása céljából. 
A támogatás folyósítása tárgyévben megtörtént. 2016. év során a programok is 
megvalósultak, a Prohászka Ottokár Alapítvány megküldte a szakmai és pénzügyi 
elszámolását, amely elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 

− Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság között a nyelvoktatás tárgyában 
2015. szeptember 2-án megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) köttetett, 
melyben foglaltak szerint az EMIMI évi minimum 30,0 millió forint összegű 
támogatást nyújt a Gustave Eiffel Budapesti Francia Gimnáziumot fenntartó Budapesti 
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Francia Líceum Alapítvány részére a frankofónia, a francia nyelv és kultúra 
támogatása és népszerűsítése céljából. A Minisztérium a hozzájárulást külön 
támogatási szerződés keretében nyújtotta az Alapítvány részére. A támogatás 
folyósításra került 2016. évben. Az Alapítvány 2016. évben megküldte a szakmai 
beszámolóját és pénzügyi elszámolását, mely elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 

− Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége (a továbbiakban: AOSZ) között 
létrejött támogatási szerződés alapján az AOSZ  
9,0 millió forint támogatásban részesült a XI. Autism-Europe International Congress 
megnevezésű rendezvényen való részvétel finanszírozása érdekében. A támogatás 
2016. évben kiutalásra került. Az AOSZ pénzügyi elszámolását és szakmai 
beszámolóját megküldte. A pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának 
elfogadása 2017-ben történik meg. 
 

− A Minisztérium egyedi döntés alapján 1,0 millió forint összegben támogatási 
szerződést kötött a Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért elnevezésű 
szervezettel, „A művészet az elmondhatatlan tolmácsa” című pályázathoz kapcsolódó 
rendezvény megszervezése céljából. A rendezvény keretében múzeumi program, 
játékos foglalkozás, valamint a pályaművek kivetítése (slide show), bemutatása folyt. 
A szakmai program nem várt hozadéka volt, hogy a hátrányos helyzetű tanulók a 
vártnál nagyobb létszámban képviseltették magukat. A támogatás 2016. évben 
folyósításra került, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása 
áthúzódik 2017. évre. 
 

− A 2016. évi nemzetközi informatikai diákolimpiákra történő felkészítéshez 1,3 millió 
forint összegű támogatásból az Arvenis Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
közreműködésével kidolgozásra került az STL adatszerkezet és a Geometriai 
algoritmusok tananyag, melyekhez jegyzet is készült. A csapatok kiválasztásával és 
felkészítésével összefüggő költségek is a támogatásból kerültek kifizetésre, amely 
során ötnapos, majd kétszer négynapos bentlakásos felkészítést tartottak (ELTE 
Informatikai Kar) a Közép-Európai és a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiai 
csapatok tagjainak. A támogatásból biztosították a felkészítéssel kapcsolatos 
szervezési feladatok költségét. A támogatás felhasználása és a beszámoltatás is 
megtörtént 2016. évben. 
 

− Az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználatai verseny országos döntője 2016. október 14-
16. között Sátoraljaújhelyen került megrendezésre, melyet az EMMI Sátoraljaújhely 
Város Polgármesteri Hivatalával kötött támogatási szerződés keretében 2,1 millió 
forint összeggel támogatott. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai 
továbbképzésére. A diákok és a pedagógusok színvonalas kulturális programokon 
(városnézés, Ernelláék Farkaséknál című film és irodalmi összeállítás megtekintése) 
vettek részt. Az eredményhirdetés Széphalomban volt. A támogatás folyósítása 2016. 
évben megtörtént. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. 
évre. 
 

− Az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. vállalta, hogy 2016 áprilisától 2017 
márciusáig elkészíti a Katedra heti fél órás magazint kedd este, késő esti és hétvégi 
ismétléssel sugározva. A feladat elvégzésére az EMMI – egyedi döntés alapján –  
5,5 millió forint összegű támogatást nyújtott a Kft. részére. A támogatási összeg két 
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részletben került folyósításra 2016. évben. A szakmai beszámoló és a pénzügyi 
elszámolás elfogadása áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére – évtizedek óta töretlenül 
folytatja nyelvművelő tevékenységét az általános-, közép- és szakiskolákban. A 2016. 
évi, támogatási szerződés keretében, egyedi döntés alapján nyújtott 2,8 millió forint 
támogatás segítségével két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd) 
150 helyszínén az alapítvány által elkészített feladatokat oldják meg a tanulók. A négy 
helyszínen folyó döntőket az alapítvány koordinálja, szakmailag felügyeli, ezen 
alkalmakkor az alapítvány iskolákat, diákokat, tanárokat díjaz nyelvművelő 
tevékenységükért. A versenyek országos döntőin bíráló bizottsági tagként részt 
vesznek a kuratórium tagjai is. Kiadásra került a Kazinczy-díj, a Péchy Blanka díj; 
húsz beszédművelő kör kapott elismerést, a szakkörvezetők pénz-, a diákok 
könyvjutalomban részesültek. A támogatás folyósítása 2016. évben megtörtént. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A Magyar Innovációs Szövetség az egyedi döntés alapján, támogatási szerződés 
keretében biztosított 2,0 millió forint összegű támogatásból a 25. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségkutató Versenyt szakmailag magas színvonalon, a nemzetközi 
versenyre felkészülést jól előkészítetten valósította meg. A verseny legtehetségesebb 
fiataljai számos nemzetközi fórumon és szakmai kiállításon képviselték hazánkat. A 
támogatás folyósítása, felhasználása és a beszámoltatás is megtörtént 2016. évben. 
 

− A Magyar Kémikusok Egyesülete a tárcától 0,8 millió forint összegű támogatásban 
részesült egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében, amelyből a 12. 
Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián részt vett magyar csapat 
regisztrációs díját és két versenyző repülőjegyét finanszírozta. A biológiai, fizikai, 
kémiai ismereteket elváró versenyen 8-9-10. évfolyamos tanulók képviselik az 
országokat. 48 ország 267 versenyzője vett részt versenyen, a hat fős magyar csapat 
egy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet ért el. A támogatás folyósítása megtörtént 
2016. évben. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− Dunától keletre fekvő tíz megye általános iskolás korú tanulóinak „Szép magyar 
beszéd” verseny regionális döntőjét 2016. április 8-10. között a kisújszállási Móricz 
Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 
2,0 millió forint támogatás felhasználásával rendezte. A területi versenyek 74 általános 
iskolás győztesének versenyén a felkészítő tanárokkal, zsűrivel együtt közel 170 fő 
vett részt. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok szakmai továbbképzésére. 
A diákok kétszer 3 órás versenyen kívül megismerkedhettek a környék 
nevezetességeivel, valamint színvonalas kulturális programokon (szakmai és 
művészeti előadás, városnézés, táncház, népművészeti foglalkozás) vettek részt. 16 
tanuló Kazinczy-jelvény arany fokozatában részesült, 9 tanuló különdíjat kapott, 
valamennyien könyvjutalomban is részesültek. A támogatás folyósítása, felhasználása 
és a beszámoltatás is megtörtént 2016. évben. 
 

− A Bolyai János Matematikai Társulat 2016-ban 1,8 millió forintból a támogatási 
szerződésében foglalt módon valósította meg a magyar csapat válogatását és 
felkészítését a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára. Az igényelt támogatást az 
országban két helyszínen működő olimpiai utánpótlást nevelő szakkör foglalkozásait 
vezetők díjazására, a Romániában megrendezett „Romanian Master of Mathematics-re 
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utazó csapat vonatjegyére, az „European Girls’ Mathematical Olympiad”-on  és a 
Middle-European Mathematical Olympiad”-on részt vett csapat költségei kifizetésére 
fordították. A támogatási összeg 2016. évben kiutalásra került. A támogatás szakmai 
és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

− A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 10. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján az OH szakmai ellenőrzés keretében megvizsgálta a 2016. 
január 1. és 2016. április 30. között a középfokú iskolák Nkt. 81. §-ában foglalt 
értesítési kötelezettségének teljesítését. 
A feladat elvégzése céljából az OH részére 3,6 millió forint összegű előirányzat került 
átcsoportosításra támogatói okirat alapján. A támogatás felhasználása és a 
beszámoltatás is megtörtént a 2016. évben. Az elszámolási különbözet rendezése az 
OH részéről 2016. évben megtörtént. 

 
2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 

 
− A Kormány visszahagyott 30,0 millió forint összegű maradványt a Gustave Eiffel 

Budapesti Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot fenntartó Budapesti 
Francia Líceum Alapítvány részére, a frankófónia, a Francia nyelv és kultúra 
támogatása és népszerűsítése céljából. A támogatási összeg támogatási szerződés 
keretében került biztosításra. A támogatási összeg 2016. évben folyósításra került, a 
szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre.  
 

− A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó programok 
megvalósítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1824/2014. (XII. 
19.) Korm. határozat 16,0 millió forintot állapított meg, amelyet az ágazat három 
projekt megvalósítására használt fel. Ezek közül két projektelem megvalósítását a 
Zachor Alapítvány, a harmadikat pedig a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (a 
továbbiakban: MAZSIKE) vállalta. A Zachor Alapítvány összesen 6,0 millió forint 
összegű támogatásban részesült, amelyből 3,0 milliót forint 2015. évben folyósításra 
került, a fennmaradó 3,0 millió forint folyósítása, valamint a projekt szakmai és 
pénzügyi szempontból történő elfogadása áthúzódott 2016. évre. 
 

− A Leőweyért Alapítvány a 35. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 
Fizikaverseny megrendezéséhez 1,1 millió forint támogatásban részesült. A 
háromfordulós verseny iskolai fordulóján 3 231 tanuló indult, az első fordulón 
legalább 50 %-os teljesítményt elért 490 tanuló jutott a második fordulóba. A 9. 
évfolyamos döntő Gyöngyösön, a 10. évfolyamos Pécsett került megrendezésre 50-50 
résztvevővel, ahol a számítási feladatokon kívül mérési feladatot is kellett végezni a 
versenyzőknek. A támogatás felhasználása és a beszámoltatás is 2016. évben 
megtörtént. 
 

− A Model of European Parlament (továbbiakban: MEP) nemzeti ülésének előkészítése 
és lebonyolítása, a MEP nemzetközi ülésének előkészítése és részvétel biztosítása 
tárgyában a tárca 2015. évben 2,0 millió forint összegű támogatást biztosított egyedi 
döntés alapján, támogatási szerződés keretében a Bánffy Katalin – Varga Katalin 
Alapítvány részére. A támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és 
a pénzügyi elszámolás elfogadása 2016. évben történt meg. 
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− A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola alapításának 140., 
általános iskolai tagozatának 35. évfordulója, továbbá a névadó Teleki Blanka 
születésének 210. évfordulójának támogatása céljából a Teleki Blanka Gimnázium 
Tanulóiért Alapítvány 2015. évben 3,0 millió forint összegű támogatásban részesült. A 
támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
elfogadása is áthúzódott 2016. évre. 
 

− A diákparlamenti rendezvények közötti időben is fontos a diákokkal a kapcsolat, a 
felkészítésük és részvételük a különböző szakmai fórumokon, egyeztetéseken, ezért a 
Diákközéletért Alapítvány kapott megbízást ezek koordinálására. A napi kapcsolaton 
túl képzéseket tartottak a diákoknak, hogy a vonatkozó jogszabályokat, a 
diákönkormányzatiság által rájuk rótt feladatokat és kötelezettségeket minél 
hatékonyabban tudják ellátni és képviseljék a diákokat. A 2015. évben a feladat 
ellátása céljából 0,2 millió forint összegű támogatást biztosított a tárca. A támogatási 
összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 
2016. évben történt meg. 
 

− Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 
megrendezéséhez 0,5 millió forint támogatásban részesült. A háromfordulós 
versengésbe valamennyi megye bekapcsolódott. Az 1. fordulót a nevezett iskolák 
bonyolították a központi feladatsor és javítási útmutató alapján, a 2. fordulónak 
megyénként egy-egy intézmény (iskola, mindeddig Pedagógiai Intézet) adott helyet. 
Az országos döntőt Győrben tartották. A döntőn a határon túli meghívott versenyzők 
vettek részt. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai és pénzügyi teljesítése a 
2016. évben megtörtént. 
 

− A Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány részére a tárca 1,2 millió forint összegű 
támogatást nyújtott a Matematikát, Fizikát és Informatikát oktatók 2016. évi Országos 
konferenciájának megrendezése céljából egyedi döntés alapján, támogatási szerződés 
keretében. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi 
elszámolás elfogadása 2016. évben történt meg. 
 

− 2014. augusztus 31-én került sor Újbudán az V. Nemzeti Tanévnyitó Ünnepségre és 
Diákcsemege Fesztiválra, amelynek keretében a Fesztiválhoz kötődő vetélkedő 
fődíját, 0,1 millió forint értékű osztálykirándulást adott át Balog Zoltán miniszter úr a 
Kedvezményezett fenntartásában működő Giorgio Perlasca Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola végzős osztálya részére. Az Intézmény tekintetében 
2015. július 1-jén történt fenntartóváltást megelőzően a jogelőd fenntartó a KLIK volt. 
A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadása áthúzódott 2016-ra. 
 

− A köznevelés rendszerében jelentős társadalmi egyeztetések folytak 2015-ben, 
amelyek hasonló mértékű szabályozási változásokat vontak maguk után. Ahhoz, hogy 
súlyuknak megfelelően történjen a kérdések kezelése, külső tanácsadó cégre volt 
szükség, amely rendszerében tudta szemlélni a feladattal járó kommunikációs és 
stratégiai kérdéseket. A Prestige Média Kft. tanácsadási feladatainak megvalósítása 
céljából az EMMI Igazgatás részére 1,8 millió forint összegű előirányzat átadás történt 
2016. évben. A támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása is 2016. évben történt. 
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− „Akik gyerekek maradnak” című könyv és CD mellékletének megjelentetése céljából 
az EMMI 5,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar Napló Kiadó Kft. 
részére egyedi döntéssel, támogatási szerződés keretében. A feladat megvalósítása, a 
támogatási összeg átutalása, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
elfogadása is áthúzódott a 2016. évre. 
 

− A Budapesti Goethe Intézettel kötött szerződés fő célja a magyarországi német 
nyelvtanárok továbbképzése volt, beleértve a nemzetiségi iskolák pedagógusait és 
óvodapedagógusokat is. A Goethe Intézet a szerződés keretei között hazánk területén 
12 továbbképzést szervezett kb. 200 pedagógus számára és két rövidebb 
továbbképzést óvodapedagógusok számára. A programhoz a Német Külügyi 
Minisztérium is nagy összegű forrással járult hozzá. A szerződés tárgya tekintetében a 
kedvezményezett a beadott záró-beszámoló alapján a szerződésben leírt feladatokat 
elvégezte. A továbbképzések sikerét jelzi a nagymértékű túljelentkezés. Az EMMI 
részéről a támogatás teljes összege 6,2 millió forint volt, amely a pénzügyi elszámolás 
és a szakmai beszámoló elfogadását követően utólag került folyósításra 2016. évben.  
 

− Az FSZK Nkft. 9,5 millió forint támogatásban részesült 2015. évben, az autizmus-
specifikus nevelés, oktatás támogatására. A támogatás keretében a tárca és az FSZK 
Nkft. közösen bonyolították le az „Autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás 
támogatása” című pályázatot, amelynek célja az autista gyermekek, tanulók nevelését, 
oktatását ellátó intézményekben az autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi 
kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása. A 
felhívásra összesen 29 db pályázat érkezett, amelyből 10 db támogatására került sor. A 
támogatást az FSZK Nkft. pályázati úton adta tovább, a megvalósítás időszaka 2016. 
június 30. napjáig tartott. A keretátvezetés 2016. június 30-ig megtörtént. A szakmai 
beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 

− Az EMET 2015-ben az EMMI megbízásából hirdette meg a 2015/2016. tanévi Út a 
tudományhoz ösztöndíjprogram pályázatot. A pályázatra 24,0 millió forint került 
felhasználásra, az EMET a pályázat lebonyolítására 1,3 millió forintot fordított. A 
pályázat célja: a természettudományos érdeklődésű középiskolás tanulók 
tehetséggondozása. A pályázat keretében egy tanár vezetésével maximum öt diákból 
álló kutatócsoportok végezhettek közös munkát a tanév folyamán. A kutatási 
programok megvalósítására projektenként maximum  750 000 forint támogatást 
nyerhettek el. A megítélt támogatási összeg maximum 40 %-a a programban részt 
vevő kutatásvezető tanár és a tanulók ösztöndíjára volt fordítható. 28 intézmény 35 
kutatási programja nyert el támogatást. A pályázati összeg keretének átvezetése 2016. 
június 30-ig megtörtént. A támogatott programok szakmai beszámolóinak ellenőrzése 
és pénzügyi elszámoltatása áthúzód a 2017. évre. 
 

− A Waldorf Pedagógiai Intézet nappali rendszerű Waldorf-osztálytanító- és Waldorf-
óvópedagógiai képzésének szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében az 
EMMI 40,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Waldorf Pedagógiai Intézet 
részére 2015. évben egyedi döntés alapján, támogatási szerződés keretében, 2016. évi 
felhasználási és beszámolási határidővel. A támogatási összegből 20,0 millió forint 
2016. évben került folyósításra. A beszámoló 33,7 millió forint összegben került 
elfogadásra, az Intézet a 6,3 millió forint visszautalásáról gondoskodott 2016. évben.  
 

 

3508



Tárgyévi bevételek felhasználása 
A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet az alapfokú művészetoktatás 
témakörében „Innováció a művészetoktatásban” – című szakmai konferencia került 
megrendezésre 2016. évben 0,1 millió forint összegű támogatásban részesült egyedi döntés 
alapján, támogatási szerződés keretében. A támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
Az ENSZ egyes szervezeteinek vezetői 2016. május 26-ai levelükben felkérték Dr. Palkovics 
László államtitkár urat, hogy az EMMI csatlakozzon az ENSZ által a 17 globális, fenntartható 
fejlődési cél bemutatásának szándékával elindított Világ Legnagyobb Tanórája (World’s 
Largest Lesson - WLL) (továbbiakban: VLT) kezdeményezéshez. A PontVelem Nonprofit 
Kft. a támogatási szerződés alapján vállalta, hogy 1,6 millió forint támogatási összeg 
ellenében megszervezi és lebonyolítja a VLT programot a magyar általános iskolákban. 
Megvalósult a program: 403 általános iskola 2.335 osztályának 41.207 tanulója vett részt a 
programban. A tanóra megtartásához szükséges angol nyelvű anyagokat (óravázlat, videó, 
képregény) a World’s Largest Lesson biztosította. Az anyagok magyar nyelvre történő 
fordítása után a tanóra megtartására regisztrált pedagógusok az említett anyagokból 
dolgozhattak és felhasználhatták azokat a későbbi munkájukhoz is. A VLT 
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu honlapját az új projekthez és célokhoz alakították és 
fejlesztették ki. A tanóra és a projekt ismertsége az összes általános iskolába (2 500 iskola) 
elküldött DM kampánnyal kerül megalapozásra. A honlapra, a PontVelem oldalra és a 
támogató szervezetek honlapjaira, valamint a Facebook oldalakra egységes grafikai anyagok 
kerültek ki. A Facebook oldalon rendszeres bejegyzések biztosították az elérést. A 
megvalósítás az elvárt céloknak megfelelően alakult. A támogatási összeg folyósítása, 
valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre.  
A Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című akkreditált 
pedagógus-továbbképzés program megszervezése céljából az EMMI 6,2 millió forint összegű 
támogatást nyújtott az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére. A támogatás folyósítása, 
valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 
A Köznevelési Kerekasztal, valamint a Kormány ügyrendjében nevesített, a kormányzati 
döntéshozatalt előkészítő testületek értekezleteinek reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó 
költségek rendezése érdekében összesen 2,5 millió forint, valamint az OECD Köznevelési 
Kerekasztal munkájában való részvételének költségeinek finanszírozása céljából 4,5 millió 
forint összegű előirányzat-átcsoportosítás vált szükségessé az EMMI Igazgatás részére 2016. 
évben. A szakmai és pénzügyi elszámolás áthózódik a 2017. évre. 
 
A Leőweyért Alapítvány részére nyújtott 1,4 millió forint támogatás felhasználásának 
eredményeként megrendezésre került a 36. Mikola Sándor Országos Középiskolai 
Tehetségkutató Fizikaverseny. A szakmai munkát húszfős bizottság garantálja, többen a fizika 
OKTV bizottság tagja is, munkájuk elismeréseként tervezik a támogatásból nyolc fő díjazását, 
továbbá a különböző kategóriák helyezettjeinek elismeréseként tárgyjutalmak beszerzését. A 
támogatás lehetővé teszi, hogy a szervezők ebben a tanévben eltekintsenek a második 
fordulós nevezési díj beszedésétől. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 
2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján közösségi 
szolgálat teljesítése céljából az EMMI 3,1 millió forint összegű támogatást biztosított 2016. 
évben az OH részére. A feladat teljesítése, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi 
elszámolás áthúzódik a 2017. évre. 
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A 2016. évi Mély(k)víz c. televíziós vetélkedősorozat költségeinek részbeni támogatására az 
EMMI 1,2 millió forint támogatást folyósított 2016. évben a Szent Maximilian Kft. számára. 
A középiskolásoknak meghirdetett műveltségi vetélkedőre huszonhét, köztük három határon 
túli csapat jelentkezett. A sorozat kilenc selejtező, három elődöntő után döntő fordulóval 
zárult. A fordulókat rendszeresen kilenc regionális televízió sugározta. A szervezők a 
támogatásból finanszírozták - a költségvetésnek megfelelően - a résztvevők számára készített 
logóval ellátott pólókat, a résztvevők utazásának költségeit, a vetélkedő napján az ellátást, a 
győztes csapat három tagjának négy napos római utazását. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
Az előirányzaton keletkező 60,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
az alábbiak szerint került felhasználásra: 

− Az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat végrehajtása következtében 0,2 millió forint 
összegű előirányzat került átcsoportosításra a Miniszterelnökség Fejezeti jogcímek, és 
további 54,0 millió forint a Semmelweis Egyetem javára 2016. évben. A szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás felülvizsgálata 2016. évben megtörtént. 
 

− Az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a LXV. Bethlen Gábor Alap részére 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat 3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében 5,9 millió forint került 
átcsoportosításra 2016. évben. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
felülvizsgálata 2016. évben megtörtént. 

 
 

20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,0   440,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -348,1   -348,1   

- 2016.évi többletbevétel 30,1 30,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -91,9   -91,9   

Módosítások összesen -409,9 30,1 -440,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,1 30,1 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,0 0,0 440,0 

Módosítások kedvezményezettenként -348,1 0,0 -348,1 

 - saját intézménynek -348,1 0,0 -348,1 

    = meghatározott feladatra -348,1 0,0 -348,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -61,8 30,1 -91,9 

- 2016.évi többletbevétel 30,1 30,1 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -91,9 0,0 -91,9 

2016. évi módosított előirányzat 30,1 30,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1 054,7 440,0 440,0 30,1   0% 0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       30,1 30,1   100% 

Támogatás 440,0 440,0 440,0     0%   

Előirányzat-maradvány 614,7        0%   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogcímcsoporton megtervezett 440,0 millió forint összegű eredeti előirányzat terhére 90,0 
millió forint átcsoportosításra került a 20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai előirányzat 
javára a Pető András Főiskola zavartalan működtetése céljából, továbbá 1,9 millió forint a 
kincstári díj és tranzakciós illeték jogcímen került elkülönítésre. Ezáltal a rendelkezésre álló 
előirányzat 348,1 millió forint volt.  
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 348,1 millió forint összegű forrás egyedi döntés alapján 
az OH (56,0 millió forint) és a KLIK (292,1 millió forint) részére került átcsoportosításra a 
Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzemeltetési feladatainak 
támogatása céljából. Az előirányzat-átcsoportosítás 2016. évben megtörtént. 0,4 millió forint 
elszámolási különbözet visszautalása az OH részéről megtörtént. A szakmai beszámoló és a 
pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik a 2017. évre.  
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Az Educatio a támogatás terhére a köznevelési intézmények részére a KRÉTA 
továbbfejlesztését hajtotta végre 440,0 millió forint összegű támogatásból. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2016. évre. 8,1 millió forint visszafizetési 
kötelezettség keletkezett, mely visszautalása is megtörtént 2016. évben.  
 
A 614,7 millió forint összegű 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználása az Educatio-val 
kötött két támogatási szerződés alapján teljes összegben 2015. évben teljesült. A szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás felülvizsgálata, és a 21,6 millió forint elszámolási 
különbözet visszautalása is megtörtént 2016. évben. 
 

Fentiekben foglaltak alapján az előirányzaton 30,1 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

20/4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2     

- 2016.évi többletbevétel 489,0 489,0     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 108,0   108,0   

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 104,9   104,9   

Módosítások összesen 702,1 489,2 212,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 702,1 489,2 212,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 702,1 489,2 212,9 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 489,0 489,0 0,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 108,0 0,0 108,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 104,9 0,0 104,9 

2016. évi módosított előirányzat 702,1 489,2 212,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 65,1     702,1 660,0 1014% 94% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       489,0 489,0   100% 

Támogatás 6,0     212,9 212,9 3548% 100% 

Előirányzat-maradvány 59,3    0,2 0,2 0% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (11 db) 220,2 220,2   

− nonprofit társaság (3 db) 32,0 32,0   

− egyéb (megjelölve) 407,8 407,8 0,0 

 egyesületek, szövetségek  (3 db) 236,8 236,8   

 egyház (2 db) 171,0 171,0   

Összes kifizetés 660,0 660,0 0,0 

 
Az előirányzat 2016. évben nem rendelkezett tárgyévi eredeti előirányzattal.  
Az előirányzat  javára év közben átcsoportosításra került 212,9 millió forint a nem 
önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működési kiadásainak biztosítása 
céljából. A támogatási szerződések egyedi döntés alapján kerültek megkötésre az alábbi 
fenntartókkal: 

Mezőcsáti Református Egyházközség 25,0 millió forint 

Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség 15,0 millió forint 

Színház- és Film Intézet Nonprofit Kft.  8,0 millió forint 

Gál Ferenc Főiskola 104,9 millió forint 

Tarpa Sport Club 60,0 millió forint 

 
A Mezőcsáti Református Egyházközség és a Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség 
kivételével a támogatási összegek támogatási előlegként, 2016. évben kerültek folyósításra a 
fenntartók részére.  
A Tarpa Sport Club részére a támogatási összeg részletekben, míg a többi fenntartó részére 
egy összegben került folyósításra.  
A támogatási szerződések szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik a 
2017. évre. 
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Az előirányzat javára az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 461,6 millió forint, 
majd az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján további 25,5 millió forint került 
átcsoportosításra az alábbi fenntartókkal történő támogatási szerződések megkötése céljából: 

Dél- Budai Waldorf Egyesület 14,0 millió forint 

Gödi Csiga-Biga Alapítvány 11,5 millió forint 

Napsugarak Háza Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13,4 millió forint 

Csimota Óvoda Nonprofit Kft 10,6 millió forint 

Kapu Waldorf Alapítvány 8,7 millió forint 

Óvodától Iskoláig Alapítvány 16,2 millió forint 

Egyenlő Esélyért a pályakezdésnél Alapítvány 35,2 millió forint 

Burattino Szociális és Kulturális Egyesület 162,8 millió forint 

Tudásfa Tanoda Alapítvány 17,3 millió forint 

Bambi Alapítvány 7,4 millió forint 

Altisz Alapítvány 33,8 millió forint 

Szakma és Érettségi Esélyegyenlőségért Alapítvány 28,8 millió forint 

Tébláb Táncművészeti Alapítvány 19,2 millió forint 

Alapítvány a Magyar Népművészet Oktatására 20,6 millió forint 

Majosházi Református Egyházközség 66,1 millió forint 

Dr. Vass Miklós Alapítvány 21,5 millió forint 

 
A támogatási összegek egy összegben, támogatási előlegként kerültek folyósításra. A 
támogatási szerződések szakmai és pénzügyi szempontból történő lezárása áthúzódik a 2017. 
évre. 
 
Az előirányzaton 2,1 millió forint összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 
átfordult 2017. évre. A Mezőcsáti Református Egyházközség és a Dzsaj Bhím Triratna 
Buddhista Közösség támogatási összegei 2017. évben kerülnek kifizetésre a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére. 
 

20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 70,7 70,7     

Módosítások összesen 70,7 70,7 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 470,7 70,7 400,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 400,0 0,0 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 70,7 70,7 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 70,7 70,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 470,7 70,7 400,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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. 

20/4/11 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 330,7 400,0 400,0 470,7 357,4 108% 76% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 0,7         0%   

Támogatás 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,7    70,7 70,7 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 357,4 0,0 357,4 

 egyház  357,4   357,4 

Összes kifizetés 357,4 0,0 357,4 

 
 
Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 400,0 millió forint a bevett egyházak részére 
az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcstanoktatás, valamint a kislétszámú 
(8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatás biztosításának támogatását 
szolgálta. A 2016. évben egyedi döntés alapján a 400,0 millió forint terhére a 2016. január 1. 
– augusztus 31. közötti időszakra tekintettel 15, a 2016. szeptember 1. – december 31. közötti 
időszakra vonatkozóan 16 bevett egyház részesült támogatásban. A 2016. január 1. – 
augusztus 31. közötti időszakra szóló támogatási szerződések esetében a szakmai beszámoló 
és a pénzügyi elszámolás elfogadása 2016-ban megtörtént. A 2016. szeptember 1. – december 
31. közötti időszakra kötött támogatási szerződések beszámoltatása áthúzódik a 2017. évre. 
 
Az előirányzaton 70,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött 2015. 
évben, melyek folyósítása 2016. június 30-ig teljes egészében megtörtént. 
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2016. évben 113,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 
 
 
20/5 Egyéb feladatok támogatása 

20/5/15 "Útravaló" ösztöndíj program 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 133,2 133,2     

Módosítások összesen 133,2 133,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 133,2 133,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 133,2 133,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 133,2 133,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 133,2 133,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 1,4     133,2 131,9 9421% 99% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 133,2         0%   

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 1,4 –   133,2 133,2 9514% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− elkülönített állami pénzalap (1 db) 131,9   131,9 

Összes kifizetés 131,9 0,0 131,9 

 
A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzaton rendelkezésre álló 
133,2 millió forint összegű bevételből 131,9 millió forint az 1867/2015 (XII. 2.) Korm. 
határozat alapján az NGM Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára került felhasználásra, 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatként maradt 1,3 millió forint. 
 
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

20/5/18/3 Határtalanul! program támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 000,0   2 000,0 54,7 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Más fejezetnek átadott előirányzat -237,9   -237,9 -1,7 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -910,7   -910,7 -31,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 995,6 995,6     

- 2016.évi többletbevétel 67,9 67,9     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -8,8   -8,8   

Módosítások összesen -93,9 1 063,5 -1 157,4 -54,7 

2016. évi módosított előirányzat 1 906,1 1 063,5 842,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként -1 148,6 0,0 -1 148,6 

 - saját intézménynek -910,7 0,0 -910,7 

    = meghatározott feladatra -910,7 0,0 -910,7 

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -237,9   -237,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 054,7 1 063,5 -8,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 995,6 995,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 67,9 67,9 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -8,8 0,0 -8,8 

2016. évi módosított előirányzat 1 906,1 1 063,5 842,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 351,6 2 000,0 2 000,0 1 906,1 1 800,4 512% 94% 

ebből:  személyi juttatás   54,7 54,7         

Bevétel 42,3     67,9 67,9 161% 100% 

Támogatás 1 213,2 2 000,0 2 000,0 842,6 842,6 69% 100% 

Előirányzat-maradvány 91,6    995,6 995,6 1087% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (5db) 736,0   736,0 

− más fejezet intézménye (39 db) 163,7   163,7 

− alapítvány (8 db) 30,4   30,4 

− nonprofit társaság (3 db) 51,1   51,1 

− önkormányzat/vagy intézménye (17 db) 27,7   27,7 

− egyéb (megjelölve) 791,5 0,0 791,5 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 22,8   22,8 

 egyesületek, szövetségek (5 db) 496,8   496,8 

 egyéb szervezet (1 db) 4,0   4,0 

 egyház (155 db) 255,0   255,0 

 külföldi szevezet (7 db) 12,9   12,9 

Összes kifizetés 1 800,4 0,0 1 800,4 

 
A jogcímen 2.000,0 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A saját 
intézménynek (KLIK és felsőoktatási gyakorló) történő átcsoportosítás, fejezeti és kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások, a 2015. évi előirányzat-maradványok és a 2016. évi 
bevételek előirányzatosításának eredményeként a 2016. évi módosított előirányzat összege 
1.906,1 millió forint. 
A Határtalanul!  program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, 
azaz a Határtalanul! program a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében 
magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a 
szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a 
külhoni magyarságról 
A Határtalanul! program 2016. évi forrásának terhére 10 pályázati kiírás került meghirdetésre, 
6 nyílt és 4 meghívásos pályázat. Együttműködési megállapodás alapján a felhasználható, 
bevétellel kiegészített keretösszeg: 1.955,4 millió forint volt. 
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Nyílt pályázatok: 
− Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HAT-16-01) 
− Együttműködés szakképző iskolák között (HAT-16-02) 
− Együttműködés gimnáziumok között (HAT-16-03) 
− Kárpátaljai akcióprogram (HAT-16-06) 
− Kárpátaljai akcióprogram (HAT-16-10) 
− Határon túli nemzetiségi kapcsolatok ápolása (HAT-16-07) 

Meghívásos pályázatok: 
− Középiskolai diákutaztatási programok (HAT-16-04) 
− CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-16-05) 
− Diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok 

magyarországi kirándulása (HAT-16-11) 
− Velencei táborozás (HAT-16-09) 

 
A 2016-os forrás terhére megítélt támogatások összege (1.955,4 millió forint), kategóriánként 
az alábbi: 

− Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: 905,5 millió forint 
− Együttműködés szakképző iskolák között: 215,8 millió forint 
− Együttműködés szakképző iskolák között (2015. évi – HAT-15-07 – kiegészítés): 77,0 

millió forint 
− Együttműködés gimnáziumok között: 134,7 millió forint 
− Középiskolai diákutaztatási programok: 50,0 millió forint + 14,1 millió forint 
− CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében: 40,0 millió forint 
− Kárpátaljai Akcióprogram: 53,7 millió forint 
− Határon túli nemzetiségi kapcsolatok ápolása: 19,9 millió forint 
− Velencei tábor: 40,0 millió forint 
− Kárpátaljai akcióprogram (Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek): 20,0 millió forint 
− Diaszpórában élő, nem iskolarendszerben magyarul tanuló fiatalok magyarországi 

csoportos kirándulásának támogatása: 384,7 millió forint 
 

A meghirdetésre került pályázatok céljai 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HAT-16-01) 
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban 
részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy 
a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán 
tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) – Románia, Szlovákia, Szerbia, 
Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi 
kirándulásának támogatása. 

Együttműködés szakképző iskolák között (HAT-16-02) 
A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy 
Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző 
iskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása. 

Együttműködés gimnáziumok között (HAT-16-03) 
A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy 
Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező 
gimnáziumaiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása. 

Középiskolai diákutaztatási programok (HAT-16-04) 
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A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló 
kapcsolatépítést kívánja elősegíteni Magyarország, illetve a Kárpát-medence határon túli 
magyarlakta településeinek diákjai és kísérőik Magyarországra, illetve a Kárpát-medence 
határon túli magyarlakta településeire történő utazásával. A pályázat keretében a pályázó 
szervezet (Rákóczi Szövetség) több csoport eltérő helyre (6 célország) és időpontban történő, 
eltérő programokat megvalósító utazása támogatott.  

CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében (HAT-16-05) 
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló 
kapcsolatépítést kívánja elősegíteni. A pályázat további célja értékalkotó szabadidő 
pedagógiai kultúra megalapozása a határon túli magyar iskolákban és közösségekben, 
anyaországi élmények által a nemzeti identitás erősítése és kortárs emberekkel való 
kapcsolatok kialakítása, továbbá a cserkészet megismertetése és a szórványban élő gyerekek 
közösségekhez, szervezetekhez való csatlakozásának ösztönzése. A program során a Magyar 
Cserkészszövetség szervezésében a Kárpát-medence határon túli magyarlakta települések 
diákjainak (8-18 év) és kísérőiknek Magyarországra történő utaztatása, táboroztatása valósul 
meg. 

Kárpátaljai akcióprogram (HAT-16-06) 
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló 
kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a 
rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében. 

Határon túli nemzetiségi kapcsolatok ápolása (HAT-16-07) 
Pályázat célja a Magyarországon élő nemzetiségi közösségekhez tartozó fiatalok az 
anyaországi, illetve a más országban élő, azonos nyelvet beszélő kortársaikkal egymás 
megismerése révén szorosabbá fűzzék a kapcsolataikat, gyakorolhassák anyanyelvüket, így 
megéljék kulturális autonómiájukat. 

Velencei táborozás (HAT-16-09) 
A pályázat célja az Ukrajnában tapasztalható politikai és gazdasági válság kapcsán, az ottani 
nehéz helyzetben élő fiatalok támogatása és szolidaritás kifejezése, a határon átnyúló 
kapcsolatépítés elősegítése, mely során a csapatmunkába való bekapcsolás mellett a 
Kárpátalján élő vegyes nemzetiségű résztvevők közötti kapcsolatépítés is megvalósul. 
Közreműködő szervezet: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 

Kárpátaljai Akcióprogram (HAT-16-10) 
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló 
kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a 
rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében. 

Diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok magyarországi 
kirándulása (HAT-16-11) 
A pályázat célja személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyarsága fiataljainak 
egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei fiatalokkal való összetartozás 
tudatának erősítését, magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai 
magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztését. Közreműködő szervezet: Rákóczi 
Szövetség. 
További célok 

− Az anyanyelvi környezetben, hiteles szakmai közreműködéssel magyarországi és 
Kárpát-medencei tanulmányi kirándulásokon/szakmai táborokban való részvétel. 

− A diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségek fiataljai számára 
magas minőségű, valós értékeket átadó anyaországi táboroztatási programsorozat 
megvalósítása. 
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− A határon túli és a diaszpóra magyarság kötődésének, nemzeti identitásának 
megerősítése, a világban szétszórtságban élő külhoni magyar utódgeneráció 
találkoztatása, értékalkotó programok és anyaországi élmények által. 

− A diaszpórában megvalósuló, a nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás 
hatékonyságának növelése a hazai környezetben történő tapasztalatszerzés, valamint a 
szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése által. 

− A diaszpórában és határon túl élő magyar szervezetek képviselőinek, vezetőinek 
szakmai megerősítése magyarországi felkészítések által. 

− A külhonban élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni 
közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása. 

− A külhonban élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta 
kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra 
területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése 
összmagyar szinten. 

 
2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 
 
Az előirányzaton 2015. évben 995,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 972,8 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 22,8 millió forint volt. 
 
 A Határtalanul! program 2015. évi lebonyolítására az EMET-tel kötött együttműködési 
megállapodás alapján 930,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány fordult át 
2016. évre, melyből 908,7 millió forint keret átvezetése megtörtént 2016. június 30-ig.  
 
A KLIK 29,7 millió forint támogatásban részesült a  „Magyarországi diákok és kísérőik 
határon túli magyarlakta területekre történő kirándulásai, és/vagy külhoni magyar 
nemzetiségű diákok és kísérőik Magyarországra történő kirándulásai” program 
megvalósításához. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és a pénzügyi 
elszámolás elfogadása megtörtént 2016. évben. A beszámoltatás során 4,9 millió forint 
elszámolási különbözet keletkezett, mely visszarendezése is megvalósult 2016. évben. 
 
Bege Márton Sakk és Kulturális Egyesület 7,3 millió forint támogatásban részesült: a „Szállj 
költemény, szólj költemény, mindenkihez külön-külön” elnevezésű  versmondó 
programsorozat keretében 147 előadás megtartása céljából. A támogatás folyósítása, valamint 
a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása is áthúzódott 2016. évre. A 
beszámoltatás során 52.019 forint elszámolási különbözet keletkezett, mely visszarendezése 
megtörtént 2016. évben. 
 
Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült. Az 
Alapítvány 2016 tavaszán Székelyföldön szovátai, kolozsvári, gyulafehérvári központok köré 
épülő kirándulást szervez 66 fő magyarországi középiskolás részére. A program során a 
fiatalok megismerhetik az erdélyi magyar kulturális örökséget, a különböző oktatási 
intézményeket, az ott tanuló diákokat, az erdélyi köznevelési rendszert. A látogatás célja az 
erdélyi kulturális örökség minél szélesebb szegmensével való ismerkedés, az ott élő diákokkal 
a kapcsolat kialakítása, egymás értékeinek megismerése mindenképpen olyan célkitűzés, 
amely méltó a támogatásra. A támogatás folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és a 
pénzügyi elszámolás elfogadása is megtörtént 2016. évben. 
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A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegből 27,0 millió forint 
felhasználása nem történt meg 2016. június 30-ig. 
 
Bevétel terhére nyújtott támogatások:  
 
Az előirányzaton 67,9 millió forint bevétel keletkezett, melyből 14,1 millió forint terhére 
meghívásos pályázati kiírás keretében a HAT-16-04, Középiskolai diákutaztatási programok 
megvalósítására a Rákóczi Szövetség részesült támogatásban. A pályázat a határon túli 
magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést kívánja 
elősegíteni Magyarország, illetve a Kárpát-medence határon túli magyarlakta településeinek 
diákjai és kísérőik Magyarországra, illetve a Kárpát-medence határon túli magyarlakta 
településeire történő utazásával. A pályázat keretében a pályázó szervezet (Rákóczi 
Szövetség) több csoport eltérő helyre (6 célország) és időpontban történő, eltérő programokat 
megvalósító utazása támogatott. A bevételből 53,8 millió forint kötelezettségvállalása nem 
történt meg 2016. évben. 
 
Az előirányzaton 105,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt 18,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 87,7 millió 
forint. 
 

20/5/18/4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 236,6   236,6 5,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 23,1 23,1     

- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,0   -1,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,6   20,6   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -5,0 

Módosítások összesen 44,4 24,8 19,6 -5,0 

2016. évi módosított előirányzat 281,0 24,8 256,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 236,6 0,0 236,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 44,4 24,8 19,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 23,1 23,1 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1,7 1,7 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,0 0,0 -1,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,6 0,0 20,6 

2016. évi módosított előirányzat 281,0 24,8 256,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 376,3 236,6 236,6 281,0 221,9 59% 79% 

ebből:  személyi juttatás   5,0 5,0         

Bevétel 2,3     1,7 1,7 74% 100% 

Támogatás 302,6 236,6 236,6 256,2 256,2 85% 100% 

Előirányzat-maradvány 94,6    23,1 23,1 24% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 221,9 0,0 221,9 

 egyéb civil szervezet (1 db) 0,1   0,1 

 külföldi szevezet (37 db) 219,5   219,5 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások (23 db) 2,3   2,3 

Összes kifizetés 221,9 0,0 221,9 

 
A fejezeti soron az eredeti előirányzat 236,6 millió forint összegben került meghatározásra. A 
fejezeten belüli átcsoportosítások, a 2015. évi előirányzat-maradványok, valamint a 2016. évi 
bevételek előirányzatosításának eredményeként a határon túli köznevelési célokra 
rendelkezésre álló előirányzat 281,0 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi döntés 
alapján, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 2016. évi támogatási 
szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került sor. Az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása (23,1 millió forint) megtörtént, 
amelyekről a támogatottak elszámoltak. A 2016. évi támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósításának többsége áthúzódik a 2017. évre. 
 
Pályázati úton biztosított támogatások: 
 
A tárca 60,0 millió forintot biztosított a módszertani központokban folyó oktatási 
tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működtetésére 
meghívásos pályázat keretében. A meghívásos pályázaton 14 egyesület és szervezet kapott 
támogatást. Az összegek elbírálásánál szempontként került figyelembe vételre a szervezetek 
nagysága, a végzett munka sokrétűsége, a már kiépült intézményrendszer, továbbá a pályázók 
által elért eredmények. 
A szakterület immár több mint egy évtizedes folyamatos, tudatos és kiszámítható 
támogatásának köszönhetően a régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a továbbképzési 
formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas színvonalú anyanyelvű 
továbbképzését. Ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és 

3523



Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat, amelyek hatékonyságát az előadók és 
résztvevők véleménye – gazdaságosságát és eredményességét a résztvevők magas száma – 
2016. évben is megközelítőleg 1500 fő pedagógus – bizonyítja. A nyári akadémiák régiónként 
150 és 600 fő körüli pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek 
elsajátítását, miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a 
tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és határon túli 
szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 2016. évben 
40,0 millió forintot biztosított a tárca négy régió öt szervezetének. 
Eredményességét tekintve ugyanilyen fontosak a szakmai szervezetek által szervezett évközi 
továbbképzések is, amelyek a pedagógus szövetségek által 3 évre megtervezett képzési 
koncepció részeként valósulnak meg. Az évközi továbbképzéseken 2016. évben közel 2000 fő 
pedagógus vett részt, az erre a célra rendelkezésre álló összeg 20,0 millió forint volt.  A 
kedvezményezettek részére 19,1 millió forint támogatás pénzügyi teljesítése 2016-ban, egy 
határon túli szervezet részére pedig a 0,9 millió forint támogatás 2017-ben történt meg. 
A Külhoni Magyar Tankönyv és Taneszköz Bizottság javaslata alapján a helyi igények 
alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, 
szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok megjelentetésének 
támogatására, valamint a több helyen 2 évtizede működő tankönyves műhelyek fejlesztésére 
19,0 millió forint támogatást biztosított a tárca, melyből 16,7 millió forint támogatás kiutalása 
2017-ben történt meg.  
2016. évben a szórványoktatás támogatását az eddig elért eredményekhez igazodó formában 
folytatta a szakterület. Gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencei szórvány területet lefedi az 
egyes régiók koordinációját ellátó intézményeknek nyújtott támogatás– jobbára folyamatos – 
tevékenységéhez a diákoknak és tanároknak juttatott ösztöndíj és útiköltség-térítés céljára 
támogatásban a rendelkezésre álló 20,5 millió forintos keretösszegből, nyílt pályázat 
keretében valósult meg. 
A Kárpát-medencei régiókban támogatott közoktatási anyanyelvi tevékenységek célja 
elsősorban az, hogy a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatást – pótolhatatlan 
visszacsatolási és elmélyítési lehetősége, valamint a nyelvhasználathoz kapcsolódó 
motivációja révén – a leghatékonyabb formában egészítse ki. E cél jogszabályi alapját a 
nemzetközi kétoldalú tárcaközi munkatervek, kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások, illetve 
kormányhatározatok alkotják. A 2016. évi támogatások esetében a tervezési prioritások 
maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú 
rendezvényeken – szülőföldi tanulmányi versenyeken – összesen 19,5 millió forint összegű 
támogatásban, nyílt pályázat keretében valósult meg. 
Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére magyar nyelven 
vezetett nyári foglalkozás támogatása valósul meg, nyílt pályázat keretében. 
A nyílt pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződések pénzügyi teljesítése 2017-ben 
történt meg összesen 55,8 millió forint összegben, egy határon túli szervezet 
szerződéskötéstől való visszalépése miatt. 
Egyedi támogatás alapján biztosított támogatások 
 
A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján 
lehetőséget biztosított 2016. évben a határon túli magyar pedagógus szövetségek által 
igényelt, magyarországi, úgynevezett elismert képzéseken való részvételre, amelyek az adott 
régió továbbképzési rendszerében hiánypótlóak. Erre a célra 23,0 millió forint került 
biztosításra, 10 továbbképző programon,  összesen 224 fő vett részt (Erdélyből 139 fő vett 
részt, Kárpátaljáról 49 fő, Vajdaságból 20 fő, Felvidékről 16 fő) volt biztosítva a lehetőség 
Magyarországon a határon túliak által kért témában neves magyarországi szakemberek által 
tartott előadásokon és tréningeken való részvételre. A képző intézmények és a résztvevők 
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visszajelzései alapján a képzések a szakmai tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas 
színvonalúak voltak, a képző intézmények is jól oldották meg feladatukat. A szervezés a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg. 
 
2016. évben is folytatódott az a szakmai és anyagi segítségnyújtás, amely a nyugati 
szórványnak készült „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-módszertani internetes folyóirat 
működésének támogatását biztosította 2016. évben 1,9 millió forint összegben az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségén keresztül. A folyóirat a magyar 
nyelv és kultúra tanításához, napra kész elméleti ismeretekkel és a legújabb hasznosítható 
módszertani ötletekkel segíti a folyamatos munkát, ugyanakkor segítségét ad mindenki 
számára, aki a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődik, számukra gazdag ismeretanyag: 
irodalom, zene, néprajz, honismeret áll rendelkezésre.  
A munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban részesült a Horvátországi 
Magyar Oktatási és Kulturális Központ az ott folyó oktatási fejlesztéséhez. 
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992. 
szeptember 2. napján Budapesten aláírt Oktatási Tudományos és Kulturális Egyezmény 
értelmében megkötött 2006-2008. évekre szóló, majd azóta meghosszabbított Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 21. cikkében foglaltak, illetve a Magyar-
Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. üléséről készült Jegyzőkönyv 10. pontja, továbbá 
a 2016. január 22. napján Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szlovén 
Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma között a 2016-2018. évekre 
megkötött Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Program 20. cikke alapján, és 
az 1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján 2016. évben a magyar nyelvi szaktanácsadó 
munkájához szükséges feltételeket biztosította a tárca a Muravidéki Pedagógusok 
Egyesületének 6,2 millió forint támogatásból. A szaktanácsadó delegálása a kétnyelvű 
intézményekben folyó, a presztízsét és népszerűségét egyre inkább veszítő magyar nyelv 
oktatásának megerősítése miatt alapvető fontosságú. 
A 2016-2018. évekre vonatkozóan 2016. január 22. napján megkötött szlovén-magyar 
kétoldalú munkaterv 21. cikke alapján a magyar fél biztosít lehetőséget szlovéniai magyar 
pedagógusok magyarországi továbbképzésére, melyre a szaktárca 3,4 millió forint támogatást 
nyújtott a Szegeden megrendezett  neves szakemberekkel igen magas színvonalú képzésre 28 
pedagógus számára. 
Az András Alapítvány 16 éve folytatja iskolán kívüli oktatói programját a szakterület 
támogatásának köszönhetően. A csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
oktatóival, a vidék pedagógusaival olyan hiánypótló tevékenységet végeznek, ami minden 
korosztályra kiterjed. Jelenleg Hargita megye településein 50 gyerek és ifjúsági 
néptánccsoport folyamatos képzését és a csoportok oktatóinak továbbképzését szervezik. 
2016. évben 2,9 millió forint támogatást kapott oktatási programjának megvalósítására, amely 
a hiánypótló zenei anyanyelv képzésének megerősítését szolgálta a továbbképzéseken, 
foglalkozásokon, a tematikus, kidolgozott koncepció alapján folyó népi ismeretanyag 
gyűjtésén keresztül. 
2016. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott MATLAP, 
Románia egyetlen magyar nyelvű szakfolyóirata megjelentetésének támogatásához 1,0 millió 
forinttal járult hozzá a minisztérium. A folyóirat a romániai magyar tannyelvű iskolákban 
fontos szerepet játszik a matematikaoktatásban, jelentős mértékben hozzájárul a diákok 
logikus gondolkodásának fejlesztéséhez, feladatmegoldó képességeinek erősítéséhez, 
matematikai ismereteik bővítéséhez, a képességvizsgára, érettségi vizsgára, illetve különböző 
hazai, illetve magyarországi versenyekre való felkészítésükhöz.  
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Folyamatosan támogatásban részesül a szórványban nemzetmentő programot folytató Szent 
Ferenc Alapítvány. 2016. évben 2,9 millió forint állt rendelkezésre az alapítvány által 
fenntartott kollégiumok rezsiköltségiének kiegészítésére.  
2016. évben a Pro Schola Montessori Egyesület által fenntartott kolozsvári Talentum 
Református Iskola működtetéséhez biztosított 15,0 millió forintos támogatás a Montessori 
módszerben részesülő diákok támogatására, az elitképzésre és a tanzavaros gyermekkel, a 
szociálisan hátrányos helyzetben levő diákokkal történő foglalkozásra irányult. 
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete az Oktatásért Felelős Államtitkárság egyik 
legfontosabb határon túli szakmai partnere az egyesület 1993-as megalakulása óta. A 
vajdasági magyar nyelvű köznevelésben nem csak szakmai szervezetként, de a vajdasági 
magyar nyelvű oktatás megtartásáért, az anyanyelv használatáért, a kisebbségi jogok 
biztosításaként dolgozó érdekvédelmi szervezetként is működik. A tárca a Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesülete által szervezett tanulmányi versenyek és anyanyelvi szaktáborok 
költségeihez 5,6 millió forint támogatást nyújtott.  
Kincstári díjra és tranzakciós illetékre 1,0 millió forintot különített el a szakterület. 
 
 
20/21 PHARE Programok 
20/21/4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-1) 

20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2     

Módosítások összesen 0,2 0,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,2 0,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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       0,2     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 0,2    0,2 0,2 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A HU-9904-01 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok 
társadalmi beilleszkedésének támogatása” című PHARE program 1999. december 29-én 
indult el. A program végrehajtásáért az OM PHARE Iroda, pénzügyi lebonyolításáért az NFÜ 
Központi Szerződéskötő Egysége volt a felelős.  
 
A jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint maradvány került 
előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési 
kötelezettségre, amelynek teljesítése kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik 
a 2017. évre. 
 
20/21/5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása 

20/21/5/1 Phare forrás HU 0008-02 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1     

Módosítások összesen 0,1 0,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,1 0,1 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       0,1     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 0,1    0,1 0,1 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program 
elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2017. évre.   
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20/21/6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 

20/21/6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II.) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 9,0 9,0     

Módosítások összesen 9,0 9,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9,0 9,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 9,0 9,0 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 9,0 9,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9,0 9,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       9,0 9,0   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 9,0    9,0 9,0 100% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 9,0 0,0 9,0 

 egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű 
előirányzatok EU-s programok és azok hazai 
társfin.részére (1 db) 

9,0   9,0 

Összes kifizetés 9,0 0,0 9,0 

 
A jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 9,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra a PHARE program 
elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre. A 9,0 millió forint összeg 
folyósításra került a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ERFA számlára 2016. 
évben.  
 

20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II.) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 240,4 240,4     

- 2016.évi többletbevétel 254,8 254,8     

Módosítások összesen 495,2 495,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 495,2 495,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 495,2 495,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 240,4 240,4 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 254,8 254,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 495,2 495,2 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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       495,2 495,2   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 106,5     254,8 254,8 239% 100% 

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 133,9    240,4 240,4 180% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 495,2 0,0 495,2 

 egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű 
előirányzatok EU-s programok és azok hazai 
társfin.részére (1 db) 

495,2   495,2 

Összes kifizetés 495,2 0,0 495,2 

 
A jogcímen az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 133,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra. Az 1980/2015. (XII. 23.) 
Korm. határozat alapján további 361,3 millió forint került visszahagyásra az előirányzat 
javára. A Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. programban a 
támogatás egy részét előfinanszírozás keretében kapták meg a kedvezményezettek. 2016. 
évben a teljes 495,2 millió forint összegű maradvány összeg folyósításra került a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program ERFA számlára. 
 
20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

20/25/22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 300,0   300,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 158,5 158,5     

- 2016.évi többletbevétel 66,2 66,2     

Módosítások összesen 524,7 224,7 300,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 524,7 224,7 300,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 524,7 224,7 300,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 158,5 158,5 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 66,2 66,2 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 300,0 0,0 300,0 

2016. évi módosított előirányzat 524,7 224,7 300,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 427,1     524,7 162,5 38% 31% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 539,2     66,2 66,2 12% 100% 

Támogatás       300,0 300,0   100% 

Előirányzat-maradvány 46,4    158,5 158,5 342% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− közalapítvány (1 db) 70,0   70,0 

− egyéb (megjelölve) 92,5 0,0 92,5 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 92,5   92,5 

Összes kifizetés 162,5 0,0 162,5 

 
Az előirányzaton a 2016. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzat 
összege a 158,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és a 66,2 
millió forint bevétel előirányzatosítását, valamint az 1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat 
alapján biztosított 300,0 millió forint átcsoportosítását követően 524,7 millió forintra 
módosult. 
92,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat 3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében a LXV. Bethlen Gábor Alap részére. 
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Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány az általa 
fenntartott Audi Hungaria Általános Művelődési Központ óvodai nevelési feladatainak 
ellátását szolgáló fejlesztés megvalósításának támogatása céljából 300,0 millió forint 
támogatásban részesült támogatási szerződés alapján. 70,0 millió forint folyósítása 2016. 
évben megtörtént, a fennmaradó 230,0 millió forint átutalása 2017. évben esedékes. A 
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 
Az előirányzaton 362,2 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 132,2 millió forint. 
 
20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása  
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

20/26/1/1 Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 444,5   444,5   

Módosítások összesen 444,5 0,0 444,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 444,5 0,0 444,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 444,5 0,0 444,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 444,5 0,0 444,5 

2016. évi módosított előirányzat 444,5 0,0 444,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       444,5     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       444,5 444,5   100% 

Előirányzat-maradvány              
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról szóló 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 
alapján a Rudnay Sándor Alapítvány által megvalósítani kívánt három csoportos óvoda, 
ifjúsági szálláshely és alapítványi iroda megvalósítása érdekében a vagyonát képező 
Esztergom, Vadrózsa utca 12. szám alatti, 16128/4. helyrajzi számú ingatlan fejlesztésére  
444,5 millió forint támogatást biztosított az EMMI. A támogatási szerződés 2016. december 
30-án került aláírásra. A támogatási összeg folyósítása, valamint a szakmai beszámoló és a 
pénzügyi elszámolás elfogadása is áthúzódik 2017. évre.  
 

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,8   30,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,8 0,0 30,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,8 0,0 30,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 30,8 0,0 30,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 100% 100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− alapítvány (1 db) 30,8 30,8   

Összes kifizetés 30,8 30,8 0,0 

 
Az előirányzaton 30,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra. 
 
A jogcímen rendelkezésre álló forrás terhére az Autizmus Alapítvány részesült támogatásban 
egyedi döntés alapján. Az Autizmus Alapítvány általános iskolát, ambulanciát, kutatólabort, 
terápiás centrumot, nappali intézményt és felnőtt klubot tart fenn, illetve könyvkiadással is 
foglalkozik. Az elmúlt évben is gyakorlóhelyet biztosított az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis Egyetemnek. Egyéni fejlesztést és tanácsadást 
végez, konzultációs és hospitálási lehetőséget biztosít szülők és szakemberek számára 
egyaránt. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos 
hazai konferencián is előadóként jelent meg.  
Az Autizmus Alapítvány a támogatás terhére vállalta az autista és autisztikus gyermekek és 
serdülők speciális habilitációs kezelését, fejlesztését, nevelését, oktatását, egyéni szinten 
munkára való felkészítését. A támogatást modellintézményei működésének fenntartására, 
valamint szakemberképzési továbbképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói 
feladatainak ellátására fordította, bér- és bérjellegű költségek fedezése formájában. Az 
Autizmus Alapítvány a vállalt feladatait saját tevékenységével és az általa fenntartott 
intézményeken keresztül látta el. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadása 
áthúzódik a 2017. évre. 
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20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 44,0   44,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,0 20,0     

- 2016.évi többletbevétel 5,8 5,8     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0   

Módosítások összesen 55,8 25,8 30,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 99,8 25,8 74,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 44,0 0,0 44,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 55,8 25,8 30,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,0 20,0 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 5,8 5,8 0,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0 0,0 30,0 

2016. évi módosított előirányzat 99,8 25,8 74,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 45,5 44,0 44,0 99,8 58,3 128% 58% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       5,8 5,8   100% 

Támogatás 64,0 44,0 44,0 74,0 74,0 116% 100% 

Előirányzat-maradvány 1,5    20,0 20,0 1333% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 58,3 58,3 0,0 

 köztestület (1 db) 58,3 58,3   

Összes kifizetés 58,3 58,3 0,0 

 
Az előirányzaton 44,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került meghatározásra, 
amely a 20/51 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére fejezeten belüli átcsoportosítást 
követően 74,0 millió forintra módosult. A 2015. évi támogatási összeg elszámoltatása során 
5,8 millió forint keletkezett 2016. évben, mely bevételként előirányzatosításra került. 
A 79,8 millió forint támogatási és bevételi előirányzat terhére két támogatási szerződés került 
megkötésre az alábbi feladatok ellátására: 

− a közösségi szolgálat szervezésének ellenőrzése, valamint az ehhez kapcsolódó 
tanácsadó és információs rendszer működtetése, 

− a szakmai tagozatok megalakításának és működtetésének segítése, 
− a területi szervek munkájának összehangolása és működtetése. 

A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás beérkezett, annak szakmai és pénzügyi 
elfogadása áthúzódik 2017. évre. 
 
A 2015. évi 20,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2016. 
évben 14,3 millió forint került felhasználásra, ezáltal 5,7 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett.  
 
Az előirányzaton 35,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

20/30/22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 100,0   100,0   

Módosítások összesen 100,0 0,0 100,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 100,0 0,0 100,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 100,0 0,0 100,0 

2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       100,0 100,0   100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       100,0 100,0   100% 

Előirányzat-maradvány              

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 100,0 100,0 0,0 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 100,0 100,0   

Összes kifizetés 100,0 100,0 0,0 

 
Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az 1483/2016. (VIII. 31.) 
Korm. határozat alapján az előirányzat 100,0 millió forintra emelkedett. Az Anyanyelvápolók 
Szövetsége részére nyújtott támogatás célja a szépkiejtési, nyelvművelő, retorikai és 
helyesírási nevelési-oktatási programok támogatása.  
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20/34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai  
20/34/1 PHARE Programok 

20/34/1/3 Információs technológia az általános iskolában PHARE forrás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2     

Módosítások összesen 0,2 0,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,2 0,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       0,2     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 0,2    0,2 0,2 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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Az előirányzaton az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján 0,2 millió forint előző évi 
maradvány előirányzat átcsoportosítására került sor a PHARE program elszámolásával 
kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2017. évre. 
 

20/34/1/4 Információs technológia az általános iskolában hazai társfinanszírozás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 95,2 95,2     

Módosítások összesen 95,2 95,2 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 95,2 95,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 95,2 95,2 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 95,2 95,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 95,2 95,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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       95,2     0% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 95,2    95,2 95,2 100% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
 
Az előirányzati soron nem történt a 2016. évben pénzforgalmi teljesítés, tekintettel arra, hogy 
a NFÜ-től nem érkezett újabb kötelezettség előírása, valamint a függő tételek rendezése sem 
történt meg. Visszafizetési kötelezettségekre vonatkozó felszólításokat sem küldött ki az 
NFÜ. A szakmai és pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2017. évre. 
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FELSŐOKTATÁSÉRT FELEL ŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
A Kormány 2014. december 22-i ülésén elfogadta a felsőoktatási stratégiát, a Fokozatváltás a 
felsőoktatásban című dokumentumot, amelynek 2016 decemberében megjelent a középtávú 
szakpolitikai stratégiai kiegészítése. A stratégia célja: a nemzetközi oktatási és kutatási térben 
magasan pozícionált, teljesítményelvű, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megfelelő 
méretű és minőségű, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban meghatározó 
felsőoktatási rendszer működtetése.  
A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze: 
- együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül és 

kifelé;  
- munkaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz igazodó képzési struktúra;  
- akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú 

felsőoktatás megteremtése;  
- a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás-fejlesztés és 

innovációs háttér,  
- a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása. 
 
2016-ban a cél a stratégiában megfogalmazottak végrehajtásának folytatása volt. Az 
elfogadott felsőoktatási stratégia implementálásának eszköze az Nftv. és az ehhez 
kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításával a jogszabályi környezet 
megteremtése. 
 
Az Nftv.-t módosító törvény az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény kiemelt rendelkezései az alábbiakkal 
járultak hozzá a stratégiai célkitűzések megvalósításához: 
 

1. Az Nftv.-t érintő jogalkotás a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentum 
célkitűzéseit megvalósító folyamatoknak a továbbvitelére irányult.  

 
2. A felsőoktatási kiválóság intézményi elismerése szerkezetileg átalakult: a hallgatók, 

oktatók kiválóságának elismeréséhez igazodott az intézményi kiválóság. Ennek 
megfelelően szükségessé vált a korábban hatályos rendelkezések átalakítása az új 
rendszerhez. 
 

3. A kancellári rendszer, valamint a konzisztóriumi működés tapasztalatai olyan további 
részletszabályok törvényi rögzítését indokolták, amelyek az állami felsőoktatási 
intézmény működését esetleges személyi, testületi akadályoztatás egyedi körülményei 
között is biztosítani tudják. 
 

4. Az Nftv. – támogatási idő szabályozására vonatkozó – 47. §-a értelmében egy személy 
főszabály szerint tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat 
magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. A támogatási idő legfeljebb tizennégy 
félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint 
a képzési idő meghaladja a tíz félévet. Annak érdekében, hogy magyar állami 
(rész)ösztöndíjas hallgatóként szerezhessenek művészeti tanári szakképzettséget 
művészeti képzésben tanulmányokat folytató hallgatók, továbbá, hogy a 283/2012. (X. 
4.) Korm. rendeletben meghatározott egyes tanárszakokon tanulmányokat folytatók 
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állami támogatott képzésben fejezhessék be tanulmányaikat, kivételes szabály 
bevezetése vált indokolttá az igénybe vehető támogatott félévek száma tekintetében.  
 

5. A törvénymódosítás megteremtette a felsőoktatási intézmények alaptevékenysége 
körébe nem tartozó olyan közfeladat-ellátás kereteit, amelyeket nem lehetett a 
köznevelési intézmény, egészségügyi szolgáltató működésére vonatkozó, az Nftv.-ben 
meghatározott rendelkezések fogalmi körébe sorolni, ugyanakkor mind irányítási, 
mind gazdálkodási, mind szervezeti szempontból megalapozottá vált az igény a 
működtetés sajátos rendjének a biztosítására. 
 

6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében jogi személy 
törvényben meghatározott típusban alapítható és működtethető. A Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és az Országos Doktori Tanács jogi 
személyiségének – alacsonyabb jogszabály helyett – törvényben való rögzítése így 
szükségszerűvé vált. 

 
A Nftv.-t módosító törvény, az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvény kiemelt rendelkezései az alábbiak: 
 

1. A törvénymódosítás – felsőoktatást érintő – elsődleges célja az Nftv.-nek a 
felsőoktatás támogatását szolgáló szabályrendszere megújítása volt, különös tekintettel 
arra, hogy a megváltoztatott szabályok biztosítsák a felsőoktatási intézmények 
alaptevékenysége egységes szemléletű finanszírozását, a megállapított támogatási 
rendben az egyes sajátos finanszírozási igények is kezelhetővé váljanak, továbbá a 
támogatás 2017/2018. tanév első félévétől bevezetésre kerülő rendszere olyan 
szabályozási helyzetet teremtsen, amelyben egy egységes finanszírozási rendszer 
szerint folyik valamennyi jogosult támogatása.  
 

2. A törvénymódosítás további célja volt, a felsőoktatási intézmények, az oktatási 
igazgatás tapasztalatain alapuló, elsődlegesen az egyszerűbb jogalkalmazás 
szempontjait szolgáló Nftv. kiegészítése, módosítása volt. Pontosításra kerültek 
továbbá a konzisztórium tagjaira, az intézmény-átalakításra, a magyar állami 
(rész)ösztöndíjban részesülők kötelezettségeire, valamint a diákotthonok működési 
feltételeinek felülvizsgálatára vonatkozó szabályok. 
 

3. A teljes idejű doktori képzés kontaktóra alsó értéke csökkent, ami a képzés 
sajátosságaiból következik, figyelemmel a doktori képzés 2016/2017. tanévtől 
kezdődően megváltozott rendszerére.  

 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről 
szóló 395/2015 (XII. 12.) Korm. rendelet az 53/2006 (III. 28.) Korm. rendelet helyébe 
lépett. Az új rendelet előkészítése az egyidejűleg folyamatban lévő Kjt. módosításáról szóló 
törvénytervezettel összhangban folyt, amely szerint az Nftv.-ben meghatározott a Kjt. 2. 
számú melléklete szerinti, a közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi 
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált 
illetménye alapján meghatározott bértáblába került átemelésre (oktatói, kutatói, tanári 
munkakörök). 
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Az Nftv. értelmében, az állami felsőoktatási intézményekben az oktatásért felelős miniszter az 
állam nevében – fenntartóként – kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kancellár felett a munkáltatói jogokat úgyszintén a 
miniszter gyakorolja, jogviszonya tekintetében a kancellár is közalkalmazotti jogviszonyban 
áll a felsőoktatási intézménnyel. A fenntartó hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az 
oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülő részét, valamint a kancellár munkaköri leírását és 
határozza meg a rektor és a kancellár illetményét. A rendelet rendelkezik az oktatói vagy 
kutatói munkakörökhöz kapcsolódó – Kjt.-től eltérő – minősítési szempontokról, valamint, a 
rektor és a kancellár – mint az az intézmény magasabb vezetői – minősítési szempontjairól és 
minősítéséről.  
 
Felsőoktatásba való bejutás 
 
A felsőoktatás előtt álló cél a képzés és tudományművelés minőségének, eredményességének, 
hatékonyságának növelése, a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke 
létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával 
teremti meg a gazdasággal való hatékony együttműködést.  
 
A 2016. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban alap- és mesterképzésben, felsőoktatási 
szakképzésben és doktori képzésben 62.379 magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére 
került sor.  
 

Állami 
ösztöndíjas 

képzésre felvettek 
száma (fő) 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

keresztféléves 
eljárásban felvett 

3.785 3.747 3.906 3.761 

általános felvételi 
eljárásban felvett 

54.217 57.094 55.882 57.311 

pótfelvételi 
eljárásban felvett 

7 9 0 7 

doktori képzésben 
felvett 

1.300 1.300 1.300 1.300 

Összesen: 59.309 62.150 61.088 62.379 
 
 
2016. október 15-i statisztikai adatok alapján:  
 
a felsőoktatási intézmények aktív státuszú hallgatóinak száma: 287.018 fő 
ebből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok, közszolgálati 
ösztöndíjasok száma: 

167.490 fő 

ebből a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma: 119.469 fő 
 
Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása 
A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében 
gyakorló köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A köznevelési 
intézmények átalakításával és átadásával-átvételével a felsőoktatási intézmények által 
fenntartott intézmények száma 34.  
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A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási 
intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-
továbbképzési feladatainak ellátásában vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési 
törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az 
adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek, azaz nem önálló 
költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és 
főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti 
egységek. 
Az Nkt. kimondja a nemzeti köznevelés biztosításának állami felelősségét, továbbá azt, hogy 
az intézmények fenntartói állami támogatásra jogosultak. A köznevelési feladatok 
költségvetési támogatásában a normatív finanszírozás helyébe a pedagógusok és nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérfinanszírozása lépett, amely 
bérfinanszírozásnak az alapja a pedagógusok 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 
előmeneteli rendszere. Az állami felsőoktatási intézmények a pedagógus életpálya modellhez 
kapcsolódó kiadások fedezetére 651,3 millió forint többlettámogatásban részesültek a 2016. 
évben. 
 
Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények 

Sorszám Intézmény neve Fenntartó 
1. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Debreceni Egyetem 
2. Debreceni Egyetem Óvodája Debreceni Egyetem 

3. 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Debreceni Egyetem 

4. 
Debreceni Egyetem BaláSH ázy János Gyakorló 
Középiskolája és Kollégiuma 

Debreceni Egyetem 

5. 
ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

6. ELTE Gyakorló Óvoda 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

7. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

8. 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

9. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

10. 
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

11. 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnázium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

12. ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

13. ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

14. 
ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

15. 
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, 
Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 
Intézet 

Eszterházy Károly 
Egyetem 

16. Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda Kaposvári Egyetem 
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Sorszám Intézmény neve Fenntartó 

17. 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
Szakgimnázium 

Liszt Ferenc 
Zeneművészeti 
Egyetem 

18. 
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és 
Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Gyakorlóiskolája 

Magyar 
Képzőművészeti 
Egyetem 

19. 
Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc 
Gimnáziuma és Kollégiuma 

Magyar 
Táncművészeti 
Egyetem 

20. 
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 

Nyíregyházi Egyetem 

21. 
Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola és Óvoda 

Pallasz Athéné 
Egyetem 

22. 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda 

Pécsi 
Tudományegyetem 

23. 
Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Pécsi 
Tudományegyetem 

24. 
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda 

Pécsi 
Tudományegyetem 

25. 
Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, 
Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 
Intézménye és Kollégiuma 

Pető András Főiskola 

26. Pető András Főiskola Gyakorló Óvodája Pető András Főiskola 
27. Pető András Főiskola Pedagógiai Intézete Pető András Főiskola 
28. Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem 
29. Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Soproni Egyetem 

30. 
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló 
Általános Iskola 

Széchenyi István 
Egyetem 

31. 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi 
Otthonos Óvodája 

Szegedi 
Tudományegyetem 

32. 
Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola 

Szegedi 
Tudományegyetem 

33. 
Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakgimnázium 

Szegedi 
Tudományegyetem 

34. 
Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános 
Iskola és Gimnázium 

Testnevelési Egyetem 

 
Európai Uniós társfinanszírozású felsőoktatási pályázatok 
 
A felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményfejlesztés célú, az Európai Unió által az ESZA-ból és 
az ERFA-ból társfinanszírozott (TÁMOP, TIOP) források felhasználása tekintetében a 2015-
ben leszerződött projektek 2016-ban folyamatban lévő munkafolyamatai a következők voltak: 

− • adatjavítások, 
− • zárások végrehajtása, 
− • kis összegű követelések leírása, valamint 
− • a jogutódlások miatt benyújtott szerződésmódosítási kérelmek véglegesítése. 
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A TÁMOP 4.1 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó 
tanulással összhangban intézkedés célja a felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése volt 
kiemelten a területi lefedettség biztosításával, a sportképzésekkel és szolgáltatásokkal, 
valamint a duális képzések bevezetésével kapcsolatos fejlesztések területén. Az intézkedésen 
belül 17 db projekt (5.243,9 millió forint leszerződött összeggel) szakmai zárása fejeződött be 
2016-ban.  
 
A TÁMOP 4.2 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítését, a 
vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítését szolgálta. Az intézkedés célja a 
felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti 
feltételek megteremtése volt a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítése 
érdekében. Az intézkedésen belül 2016-ban 64 db projekt (18.033,5 millió forint leszerződött 
összeggel) szakmai zárása történt meg.  

 

A TIOP 1.3 (ERFA) intézkedés célja a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése volt. A TIOP 
1.3.1 intézkedés keretében 2016-ban 5 db projekt szakmai zárása fejeződött be. 
 
Az EFOP keretében 7 db felsőoktatás érintő felhívás jelent meg 2016-ban 117.200,0 millió 
forint keretösszegben. A felhívások célja összhangban a „Fokozatváltás a felsőoktatásban 
középtávú szakpolitikai stratégia 2016” stratégiai céljaival 
 

− a felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása, és hozzáférhetőségének javítása,  
− a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs 

programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése, 
− olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a 

tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését,  
− együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén,  
− intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések (a felsőoktatási rendszer 

K+F+I szerepvállalásának növelése),  
− tematikus kutatási hálózati együttműködések kialakítása,  
− felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása, 

valamint  
− a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése. 

 
Az EFOP-4.2.1-16. „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” standard felhívás (29.000,0 
millió forint) keretében megvalósuló tevékenységek: 

− oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás, beleértve a hallgatók által 
használt könyvtári infrastruktúra megújítását, 

− felsőoktatási intézmény alkotóházának, kutatóházának, tudáscentrumának létesítése, 
bővítése, 

− a három klinikával rendelkező felsőoktatási intézmény (SZTE, PTE, DE) esetében 
kötelező az orvosi- és egészségtudományi képzésekhez szükséges skill központok, 
valamint laborok, hallgatói terek átalakításának, bővítésének megvalósítása. 

 
A vonatkozó szabályozás módosulása okán a 2016.11.25-én megjelent felhívást módosítani 
volt szükséges a felsőoktatási integrációban érintett 2016.07.01.-2017.02.01. idősávban 
hatályba lépő szabályozás miatt. 
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EFOP-3.4.3-16. „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” standard felhívás 25.200,0 millió 
forint.  
 
A felhívás célja a kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával, a nemzetközi, 
szektorközi és ágazati kutatói mobilitás ösztönzése intézményi projekteken keresztül. A 
pályázat leadási határideje első körben 2016.12.19-én lezárult, mely időpontig 24 db pályázat 
érkezett be 26.800,0 millió forint támogatási igényt megjelölve. 
 
Az EFOP 3.4.4-16. ”Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, 
informatikai, m űszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című felhívás 8.000,0 
millió forint keretösszeggel 2016.11.17-én megjelent.  
 
A felhívás célja olyan életutak (role-models) bemutatása, melyek intellektuális kihívást és 
egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára, olyan támogató 
tevékenységek folytatása, amelyek növelik a matematikai, természettudományos, 
informatikai, műszaki szakok népszerűségét a köznevelésben, valamint egyúttal speciálisan 
támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is.  
 
Az EFOP-3.5-1-16. "Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási 
szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése"  című konstrukció célja a 
felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, 
amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését; illetve cél az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a 
munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek 
megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények 
gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése. 
 
A felhívás keretösszeg 5.100,0 millió forint, megjelenésének dátuma 2016.11.02. A 
beérkezett támogatási kérelmek száma: 17 db, ebből jogosult 16 db 2016-ban az értékelések 
lezajlottak, a támogatói döntések folyamatban voltak. 
 
Az EFOP 3.6.1.-16. „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című 
felhívás 2016.05.13-án jelent meg 22.200,0 millió forint keretösszeggel. 
 
Az I. értékelési szakaszban (2016.06.15-10.07.) 20 projektjavaslat érkezett be, melyből 3 
jogosultsági ellenőrzésen elutasításra került. A II. beadási szakasz határideje 2016.12. 30-án 
lezárult, további 5 pályázat érkezett be (ebből 3 az előző körben be nem fogadott pályázat), az 
értékelések 2016-ban folyamatban voltak. 
 
Az EFOP 3.6.2-16. „Tematikus kutatási hálózati együttműködések” című felhívás 
(keretösszege 19.540,0 millió forint) 2016.12.12-én megjelent, a konzorciumban résztvevők 
számánál történt elírás miatt és a támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
vonatkozásában a felhívás technikai módosítása vált szükségessé. 
 
Az EFOP-3.6.3- VEKOP-16. „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és 
programjainak támogatása” című felhívás 10.880,0 millió forint (ebből VEKOP: 2.720,0 
millió forint) keretösszeggel szintén 2016.12.12-én jelent meg. 
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A konstrukció az intézményi projektek keretében a hallgatói tudományos műhelyek közvetlen 
és célzott támogatását szolgálja a doktori iskolák, szakkollégiumok, fejlesztői versenyek, 
műhelyek erősítésével, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása érdekében. 
 
2015-ben leszerződött EFOP felsőoktatást érintő fejlesztések előrehaladása: 
 
A legnagyobb előrehaladás 2016-ban az EFOP- 3.4.2-VEKOP-15-2015-0001. „Campus 
Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési programhoz” kötődően volt 
tapasztalható. 
 
A „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” 9.200,0 millió 
forint keretösszegből valósul meg a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) 
kezelésében. A mobilitási ösztöndíjprogram mintegy 9000 hazai diáknak nyújt lehetőséget 
arra, hogy külföldi résztanulmányokat folytasson, illetve külföldi szakmai gyakorlaton vagy 
rövid tanulmányúton vegyen részt európai és Európán túli országokban a 2016-tól 2021-ig 
tartó időszakban. A teljes keretösszegből hallgatói ösztöndíjakra fordítandó összeg 6.634,0 
millió forint. Az ösztöndíjprogram első pályázati felhívásai 2016.02.12-én jelentek meg. 
2016-ban a Campus Mundi megvalósítására fordított 624,0 millió forintból közel 428,0 millió 
forint került kifizetésre magyar felsőoktatási intézmények hallgatói számára ösztöndíjak 
formájában. A hallgatói ösztöndíjtípusok közötti százalékos megoszlás: 
 
Részképzés 63% 
Szakmai gyakorlat 14% 
Államközi kiegészítő ösztöndíj 8% 
Rövid tanulmányút 15% 
 
Az ösztöndíjprogram érdekében kialakításra került a pályázati rendszer, lebonyolították az 
első pályázati kört 2016 tavaszán, valamint a második pályázati kört ősszel. Az első pályázati 
forduló nyertes hallgatóival szerződést kötöttek. A második pályázati körben 2016-ban 
megkezdődött a bírálat, illetve a már ismert nyertes pályázókkal a szerződéskötés. 
 
Az ösztöndíjprogram mellett a projekt másik feladata a felsőoktatás nemzetköziesítésének 
támogatása. Ennek keretében megvalósuló tevékenységek: külföldi oktatási vásárokon, 
szakmai rendezvényeken egységes megjelenés a hazai felsőoktatási intézmények 
népszerűsítésére, szakmai műhelyek, képzések és szakértői kurzusok szervezése, 
idegennyelvű képzések fejlesztésének szakmai támogatása, nemzetközi alumni hálózat 
létrehozása. A nemzetközi vásárokon való részvételre pályázatot írtak ki a felsőoktatási 
intézmények számára, amely lezajlott. Eddig 6 nemzetközi vásáron vettek részt felsőoktatási 
intézmények a TKA-val, egy további vásáron a TKA munkatársai vettek részt. További 8 
rendezvényen támogatták információkkal, promóciós anyagokkal a Külképviseleteket.  
 
Kialakításra került a projekt honlapja, létrehoztak egy projekt facebook profilt, illetve a TKA 
honlapján egy CM aloldalt. Előkészítették az elektronikus kiadványaikat (információs 
anyagok hallgatóknak), valamint nyomtatott kiadványaikat (leporellók, Users' Guide külföldi 
hallgatók számára, plakát, freecard). Promóciós videók készültek angol nyelven (külföldi 
diákoknak, a magyar felsőoktatás népszerűsítésére) és magyar nyelven az ösztöndíjazási 
lehetőség hirdetésére. Részt vettek információs napokon, megszervezték a projekt nyitó 
rendezvényét, részt vettek a hallgatók által gyakran látogatott országos ifjúsági fesztiválokon. 
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Az EFOP-3.4.1-15. „Roma szakkollégiumok támogatása” című felhívás bár a társadalmi 
felzárkózásért felelős terület felelősségi körébe tartozik, szoros kapcsolódása a 
felsőoktatáshoz vitathatatlan, hiszen a felsőoktatási rendszer tehetséggondozásának egyik 
speciális elemét alkotja. A felhívás 2015.10.19-én jelent meg 1.200,0 millió forint 
keretösszeggel. A 2016.05.19-i döntést követően 9 kedvezményezettel került megkötésre a 
támogatási szerződés 1.151,9 millió forint összeggel, az egyes projektekre megítélt támogatás: 
60,0 – 130,0 millió forint. A projektek megvalósítása megkezdődött. A konstrukció célja a 
már működő roma szakkollégiumok szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztése, 
hálózatosodása, szakmai együttműködéseinek az erősítése, a hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása a felsőfokú végzettséget 
szerző roma hallgatók számának növelése érdekében, valamint szakmai-kutatási 
teljesítményhez kötött ösztöndíj biztosítása. 
 
2016-ban leszerződött köznevelési, térségi fejlesztések felsőoktatási vonatkozással: 
 
Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001. számú, „Társadalmi felzárkózási és integrációs 
köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt projekt keretében az OH az 
óvodapedagógus képzést folytató felsőoktatási intézményekkel az együttműködést 
megerősítetésre törekszik a módszertani gyakorlóhelyek bővítése érdekében. A projektre 
megítélt támogatás összege 4.193,0.millió forint, a fejlesztés kiemelt célja az esélyegyenlőség 
érvényesülésének elősegítése az óvodai nevelésben. 
 
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt 
támogatási szerződése a 2016.12.12-i döntést követően 2016.12.22-én lépett hatályba, a 
projekt megvalósítása 34.940,0 millió forint támogatási összeggel 2017. évben kezdődik. 
 
A projekt célja a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása és a 
munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel 
elősegítése a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának 
támogatásán keresztül. 
 
Az EFOP-3.9.2-16. „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - 
kedvezményezett térségek” című felhívás 2016.12.30-án jelent meg 10.000,0 millió forint 
keretösszeggel. A támogatott projektek várható száma 20-100 db.  
 
A konstrukció célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi 
hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán 
közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és 
nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 
 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
 
A magyar állam külföldi hallgatóknak szóló Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: SH) 
ösztöndíját a Kormány a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. 
rendelettel hozta létre, a program 2016-ban is sikeresen folytatódott. Az ösztöndíj fő célja a 
kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért felelős minisztériumokkal 
kötött megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási 
intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program külpolitikai és 
gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és 
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szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és 
érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal 
az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései 
támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi 
hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja. 
 
A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, 
mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg 
tanulmányait. A 2015/2016. tavaszi szemeszterében 1.504 fő, a 2016/2017. őszi 
szemeszterében pedig 3.170 fő részesült a ösztöndíjprogram keretében támogatásban. 
 

Köztársasági ösztöndíj 

A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter 
adományozza tanévenként a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri 
munkában illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók 
tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.  
A pályázatot – a jogszabályi háttér alapján, amely az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet – a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a 
miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát.  
Az Nftv. 2016. július 1. napjától hatályos rendelkezései szerint a köztársasági ösztöndíj 
elnevezése 2016/2017. tanév első felétől nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnevezésre változott.  
 
A miniszter 2015 szeptemberében a 2015/2016. tanévre 1.161 fő, 2016 szeptemberében a 
2016/2017. tanévre 1.115 fő egyetemi illetve főiskolai hallgató részére adományozott 
köztársasági ösztöndíjat. A köztársasági ösztöndíj összege 2016-ban 34.000 forint volt 
havonta hallgatónként; a teljes támogatási összeg a folyósítási időszakban jogosult hallgatók 
részére 362,4 millió forint. 
 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, 
hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlás 
biztosítása, a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk 
szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, az 
osztatlan tanárképzésben tanulmányokat folytató pedagógusjelöltek számának növelése, a 
hazai köznevelés tanári ellátottságának megerősítése. Az ösztöndíjas a támogatási szerződés 
aláírásával az általa megjelölt három megye egyikében, a KK által megjelölt köznevelési 
intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban 
fenntartja. Az időtartama az osztatlan tanárképzés képzési idejéből kiindulva – ha a hallgató 
tanulmányai során végig részesült az Ösztöndíjban – 10-12 félév is lehet. 
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A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014. évi indulása óta összesen 1592 szerződés került 
megkötésre. 

tanév pályázatok száma 
támogatott 

pályázatok száma 

szerződött 
hallgatók 

létszáma/fő 

2013/2014. tanév 529 444  393 
2014/2015. tanév 570  516  450 
2015/2016. tanév 478  442  359 
2016/2017. tanév 445  423 390  
 
Jelenleg 1517 hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel. 
 
Az 1517 fő összesen 2926 tanári szakképzettség megszerzésére folytat tanulmányokat. Ebből 
1128 természettudományos tanári szakképzettség, beleértve az informatika tanári és a 
matematika tanári szakképzettségeket is. Ha az ösztöndíjprogramban a magasabb ösztöndíj 
elérésének szempontjából kiemelt tanári szakképzettségeket nézzük, azok száma összesen 
1142. Kiemelten támogatott szakok elsősorban a természettudományos tanárképzés célzott 
támogatásának megfelelően az informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, 
biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel-és gyakorlat-tanár, természetismeret-
környezettan tanár. 
 
Az egyes tanévenként kifizetett ösztöndíjak: 
 

tanév kifizetések összesen 
2013/2014. tanév 211 687 500 Ft 
2014/2015. tanév 323 550 000 Ft 
2015/2016. tanév 452 475 000 Ft 
2016/2017. tanév I. félév (2017. február 1-ig) 343 125 000 Ft 

összes kifizetés: 1 330 837 500 Ft 
 
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

A minőségi versenysportot támogató ösztöndíjat a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 
165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet hívta életre. 
 
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók 
támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, 
világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek. Az ösztöndíjat három – Európa-
bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. Az ösztöndíj 
összegét a különböző kategóriák (I. kategória: Olimpia/Paralimpia; II. kategória: 
Világbajnokság; III. kategória: Európa-bajnokság) szerint a korábbi versenyeredmények 
határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek adnak véleményt. Ezek a 
szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki a nemzeti válogatott keret tagja, 
valamint felsőoktatási intézmény hallgatója, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget 
és szakképzettséget szerez, továbbá a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt, kiemelkedő, 
nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.  
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Az ösztöndíjra a 2016. évben rendelkezésre álló forrás terhére a 2015/2016. tanév II. 
félévében (2016. február – június hónapok vonatkozásában) 14 állami, valamint 7 nem állami 
fenntartású felsőoktatási intézmény, összesen 91 hallgatója részesült 61,0 millió forint 
támogatásban. A 2016/2017. tanév I. félévére (2016. szeptember – december hónap) 
vonatkozóan az ösztöndíjak kifizetéséhez összesen 18  állami, 6 nem állami felsőoktatási 
intézmény részére került forrás biztosításra, amely 135 hallgató ösztöndíjának fedezetét 
nyújtotta 87,0 millió forint összegben. 
 

Nemzeti felsőoktatási kiválóság 

Az Nftv. alapján megtörtént az intézmények minőség alapú differenciálása és céltámogatása. 
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet  szerint a nemzeti 
felsőoktatási kiválóság rendszere magában foglalja a kiemelt felsőoktatási intézményt, a 
kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját, a hallgatói kiválóság, 
illetve a tehetséggondozás rendszerét. A Kormány elismeri, és védendő értékként kezeli az 
országos tudományos diákköri mozgalom, valamint a szakkollégiumi mozgalom 
hagyományait.  

 
Az Nftv. valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
alapján 2013-ban a Kormány 6 egyetemet minősített a nemzetközi rangsorban való előrejutást 
megcélzó „kiemelt felsőoktatási intézménnyé”; ezen túlmenően a kiemelkedő, nemzetközi 
szintű képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem valamint 4 egyetemi 
kar „kutató”, regionális hatáskörű K+F+I tevékenységet végző 2 főiskola pedig „alkalmazott 
tudományok főiskolája” minősítésben részesült. A minősítések négy évre szóltak, intézményi 
kiválósági támogatást a 2013-2016 közötti időszakban kaptak a minősített intézmények; a 
támogatás elosztása egyedi döntés alapján történt. Ezen minősítések költségvetési támogatása 
2016-ban összesen 9.850,0 millió forint volt. 
 
 
Ágazatot érintő jogszabályok 
 

A.) Törvények 
 
1. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról 
szóló 2016. évi LXXX. törvény 
 
2. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CXXVI. törvény  
 

B.) Kormányrendeletek 
 
1. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint 
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet 

 
A jogszabály-módosítás elsődleges célja az volt, hogy a felsőoktatási felvételi eljárásban az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban tett vagy a nemzetközi, 
Európai érettségi vizsgával, illetve a Magyarországon a kétszintű érettségi vizsga bevezetése 
előtt teljesített érettségi vizsgával rendelkezők esetében új lehetőséget nyisson a kötelezően 
teljesítendő emelt szintű érettségi bemeneti követelmény teljesítésére. Ezekben az esetekben 
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az emelt szintű érettségi vizsga helyett a felsőoktatási intézmény felvételi szakmai vizsgát 
szervez a felsőoktatási felvételi eljárás keretében, melynek során megállapítja, hogy az érintett 
jelentkező tudása alapján alkalmas-e az adott szakon a felsőoktatásban való részvételre. 
Amennyiben az intézmény a jelentkező tudását megfelelőnek minősíti, a feltételt az eljárásban 
teljesítettnek kell tekinteni, és a jelentkező részére az emelt szintű érettségi vizsgáért járó 
többletpontot ugyanúgy számítani kell. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga részleteinek 
meghatározása – az alkalmassági vizsgákhoz hasonlóan – az adott képzést folytató 
felsőoktatási intézmények közös döntése alapján, a képzéshez szükséges specifikus 
kompetenciák alapján történik meg. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga megszervezésére 
az alkalmassági vizsgákkal párhuzamosan kerülhet sor, ezáltal is biztosítva a felvételi eljárás 
időben történő lefolytatását. 
 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosításával bevezetésre kerültek a szakképzés rendszerében az új ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak, amelyeknek a felsőoktatási felvételi rendszerébe való 
beemelése is szükségessé vált. 
 
A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíjának az állami rezsicsökkentés keretében való eltörlése 
szükségessé tette a kiegészítő eljárási díj fizetésével kapcsolatos részletszabályok 
pontosítását. A tanulmányi pontok számításánál a természettudományos tárgyak köre – a 
szakiskolát végzettek középiskolájában érettségit tevőkre tekintettel – a természetismeret 
tantárggyal bővült, így az érintett körnek is lehetővé vált a tanulmányi pont számítása a 
felsőoktatási felvételi eljárás keretében.  
 
A kormányrendelet-módosítás további célja az volt, hogy a felsőoktatási kiválóság 
ösztöndíjak tekintetében kialakítandó szabályok a 2016 márciusában kiírásra kerülő 
pályázatok esetén érvényesülhessenek. A felsőoktatási kiválósági rendelet új szabályai szerint 
a felsőoktatási kiválóság ösztöndíj kapcsán előírja az osztatlan képzésben részt vevő hallgató 
esetén az adományozás feltételként, hogy a hallgató a szak képzési és kimeneti 
követelményeiben meghatározott képzési időből legalább öt félévet sikeresen teljesítsen. Új 
feltételként jelent meg, hogy az ösztöndíj csak a nappali munkarendű, aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezők által pályázható. 
 
2. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 
 
A jogszabály-módosítás célja az Nftv. módosult rendelkezéseihez kapcsolódó, 
kormányrendeleti szintű koherens végrehajtási szabályozás megteremtése volt.  

Az Nftv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek közül a következők 
módosultak: 

1. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, 

2. az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
3. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

4. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) 
Korm. rendelet, 
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5. a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 

6. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 

7. a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, 

8. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
9. a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet, 
10. a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, 
11. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, 
12. a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe 

történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet. 

2.1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben a Balassi Intézet helyett az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) került nevesítésre, mint lebonyolító szerv. 
A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) határozatában úgy döntött, hogy a Márton Áron 
Szakkollégium hálózata a jövőben az ELTE részeként fog működni, amely tevékenységtől a 
pályázati lebonyolítói feladatokat leválasztani nem volt indokolt. 

2.2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítását az 
indokolta, hogy a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. 2016. május 31-én megszűnt, és feladatait 
az OH vette át. Továbbá az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvény hatályon kívül helyezte az Nftv. oktatói 
igazolványra vonatkozó rendelkezéseit, ezért a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben az 
oktatói igazolványra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

2.3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 
valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. 
törvény felhatalmazása alapján kiadott, az államtudományi képzési terület alap- és 
mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 7/2016. (II. 15.) MvM rendelettel való összhang indokolta. A módosítást a 
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület elnevezésének államtudományi képzési 
területre változása tette szükségessé. 

2.4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) 
Korm. rendelet módosítását az indokolta, hogy az Nftv. 2015. szeptember 1-jén hatályba 
lépett módosítása alapján megváltozott a Felsőoktatási Tervezési Testület feladatköre. 

2.5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása is a közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzési terület elnevezésének megváltozása miatt vált szükségessé. 

2.6. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárási 
szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához 
szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg, 
amelyben pontosításra került az OH által megindított végrehajtási eljárás során benyújtható 

3555



mentesítési kérelmekre vonatkozó szabályozás a kérelem benyújtását megalapozó mentesítési 
tények körének egyértelmű meghatározásával.  
 
2.7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása következtében a 
szakmai tanárképzésben a mesterképzés képzési ideje 4 félévre változott. E képzésre a már 
pályán lévők jelentkezhetnek részidejű képzés formájában. A képzési idő csökkenése 
növelheti a szakmai tanárképzés iránti jelentkezési igényt. Továbbra is lehetőség van arra, 
hogy a köznevelési intézményben végzett iskolai gyakorlat elismerésre kerüljön, és a szakmai 
gyakorlat fél évre csökkenjen.  

2.8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását 
is a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület elnevezésének megváltozása tette 
indokolttá.  

2.9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletben a 
hallgatók, oktatók és kutatók ösztöndíjának legrövidebb időtartama 10 hónapról 5 hónapra 
módosult arra tekintettel, hogy az utolsó tanévüket megkezdő keresztféléves hallgatóknak is 
legyen lehetőségük pályázni. 

2.10. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben az érvényes 
ösztöndíj-pályázatot benyújtók körének pontosítására került sor. Az új rendelkezés szerint az 
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapja és hivatalos lapja helyett a 
lebonyolító honlapján kell közzétenni az ösztöndíjprogram működési szabályzatát. 
 
2.11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet határozza meg a felsőoktatási 
intézmények működési és személyi nyilvántartását vezető szerv, az OH működéséhez 
szükséges részletszabályokat. A jogszabály-módosítás egyes eljárási kérdéseket pontosított.  
 
Az Nftv.-nek a 2016. július 1-jén hatályba lépett rendelkezése értelmében létrejött az 
Állatorvostudományi Egyetem, ami szükségessé tette a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
működési engedély visszavonására irányuló eljárási szabályainak módosítását, tekintettel arra, 
hogy a létrejövő egyetemre az Nftv. is az általánostól eltérő, sajátos szabályokat állapított 
meg. 
 
Az Nftv. 2015. szeptember 1-jétől rendelkezik arról, hogy külföldi és magyar felsőoktatási 
intézmény megállapodása alapján a magyar felsőoktatási intézmény kérheti az Európai 
Gazdasági Térségről, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD) 
szóló szerződésben részes állam által elismert felsőoktatási intézmény államilag elismert alap-
, mester-, illetve azzal egyenértékű – közös képzésnek nem minősülő – osztott képzésének 
nyilvántartásba vételét az OH-nál, ha a külföldi felsőoktatási intézmény a megállapodásban 
vállalja a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott képzésre tekintettel a külföldi oklevél 
kiállítását. Az új rendelkezéshez kapcsolódó eljárási szabályokról a 87/2015. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben is rendelkezni kellett. 
 
Az Nftv. értelmében felsőoktatási intézményben csak a törvény végrehajtási rendeletében 
meghatározott, olyan kötelezően használandó nyomtatvány alkalmazható, amelyet az OH 
jóváhagyott. A kötelezően használt okiratok formaszövegeit meghatározó mellékletben a 
korábban, főiskolai vagy egyetemi képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben 
tanulmányaikat megkezdett és jelenleg is tanulmányokat folytató hallgatók számára kiállításra 
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kerülő okiratokban (igazolások a végbizonyítvány kiállításáról, záróvizsga sikeres 
teljesítéséről és az oklevélre való jogosultságról) alkalmazandó szöveg pontosítására került 
sor. A felsorolt okiratok formaszövegei csak az alap- és mesterképzéseket tartalmazták, 
azonban nem tartalmazták a főiskolai, egyetemi képzést és a szakirányú továbbképzést. 
 
Az Nftv. 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezései alapján az állami felsőoktatási 
intézményben az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási 
tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik. A 87/2015. 
(IV. 9.) Korm. rendelet szabályai kiegészültek a konzisztórium tagjainak 
összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezésekkel. A konzisztóriumi tagok minisztériumi 
honlapon közzétett adatai elérhetőségének időtartama is meghatározásra került. 

2.12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe 
történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet meghatározza a felsőoktatási 
szakképzéseket, az alap- és mesterképzési szakokat, a szakokon szerezhető 
szakképzettségeket, valamint azok angol nyelvű megnevezését. Egyes szakok, 
szakképzettségek magyar és angol nyelvű megnevezése változott. Továbbá a magyar és 
külföldi felsőoktatási intézmények közös képzési jegyzékét meghatározó melléklet egy új 
szakkal egészült ki.  

Az alap- és mesterképzési szakokon, valamint felsőoktatási szakképzéseken szerezhető 
szakképzettségek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel megfeleltetett, a Magyar 
Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, amelyek 
besorolását a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 1-4. melléklete tartalmazza. Nem tartalmazta 
azonban a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének 
általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szerinti, alap- és 
mesterfokozatot, illetve kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzési szakok, 
valamint a hitéleti szakok MKKR szintjeinek megfelelő besorolását, ezért erre tekintettel 
kiegészült a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet. 
 
3. Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 170/2016. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 
 
Az Nftv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek közül a felsőoktatási 
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet, 
valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosult. 
A jogszabály-módosítások célja az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
jogszabályok módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvénnyel koherens rendelkezések 
megalkotására irányultak, tekintettel a felsőoktatási kiválóság intézményi elismerésének 
változó szabályára, továbbá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot érintő törvényi 
rendelkezések módosulására. 
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4. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. 
(XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
 
A jogszabály-módosítás célja az Nftv.-nek az oktatás szabályozásáról szóló 2015. évi CCVI. 
törvény 2016. szeptember 1-jén hatályosult, a doktori képzés újabb szabályozását adó 
módosult rendelkezéseihez kapcsolódó végrehajtási szabályozás biztosítása volt.  
 
A 2015. évi Nftv. módosítás a doktori képzés és fokozatszerzés új rendjét vezette be. A 
megváltozott képzési és fokozatszerzési rend a doktori képzés időtartamában, a képzés 
tartalmi követelményeiben, a képzéshez biztosított költségvetési támogatás megnövelt 
összegében és a költségvetési forrás felhasználási feltételeiben nyilvánult meg.  
 
2016. szeptember 1-jétől az Nftv. szerint a doktori képzés képzési ideje meghosszabbodott 6 
félévről 8 félévre. Az első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően 
teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. Az első két év után a doktorandusz 
előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell, amelynek célja, hogy a felsőoktatási 
intézmény csak azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és 
előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A második két évnek (kutatási és 
disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról kell 
szólnia, amelyet követően egy éven belül, – illetve méltányolható indok fennállása esetén 
kérelemre két éven belül – a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe bekapcsolódhat 
az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a 
doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára 
jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony az új képzésben 
megszűnik, ugyanakkor a régi rendszerű képzés szerinti doktoranduszok, valamint 
doktorjelöltek azonban szükségszerűen még lesznek a jövőben is. Erre tekintettel indokolt 
volt a 2016. augusztus 31-ig hatályos rendelkezések szerinti terminológia megtartása, illetve 
az erre az alanyi körre vonatkozó részletes átmeneti szabályozás rendeleti megállapítása is. 
 
A kormányrendelet új rendelkezései a komplex vizsga szabályait, továbbá a sikertelen doktori 
értekezés benyújtására és a fokozatszerzésre egyénileg felkészülőkre vonatkozó 
rendelkezéseket határozta meg. A módosult törvényi rendelkezések folytán szükségessé vált 
továbbá a doktori képzésre vonatkozó fogalmak egységes átvezetése is.  
 
A tanulmányi eredmények és a kreditek dokumentálásának és nyilvántartásának rendjét az 
Nftv. végrehajtási rendelete, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza. A 
doktori képzést érintő módosulások átvezetésre kerültek a 87/2015. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben. 

 
5. A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 
 
A felsőoktatás támogatására vonatkozó szabályoknak az Nftv.-ben megvalósult módosításán 
kívül szükségessé vált a felsőoktatási intézmények állami finanszírozásáról szóló rendelet 
újraalkotása is, és a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói 
normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezése.  
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6. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 
 
A jogszabály-módosítás az Nftv. – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény alapján – módosuló rendelkezéseihez kapcsolódó, 
kormányrendeleti szintű koherens végrehajtási szabályozás megteremtésére, továbbá az Nftv. 
felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeleteknek a felsőoktatási intézmények és az 
oktatási igazgatás tapasztalatain alapuló, elsődlegesen az egyszerűbb jogalkalmazás 
szempontjait szolgáló kiegészítésére, módosítására irányult. 

Az Nftv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletek közül a következők 
módosultak: 
1. az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
2. a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 
3. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 
4. a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 
19.) Korm. rendelet, 
5. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
6. a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, 
7. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet, 
8. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. 
 
6.1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítását a 
gyakorlati tapasztalatok alapján felmerült egyszerűsítési szándék, valamint a kedvezmények 
igénybevételére való jogosultság igazolásának egyértelművé tétele indokolta. Az igazolás 
tartalmának és hitelesítésének változása miatt a meglévő melléklet helyett új melléklet kiadása 
vált szükségessé, amely az igazolás adattartalmát határozza meg. 
 
Egyes rendelkezések pontosítását, kiegészítését Nktv. tette indokolttá. Az Nktv. 63. § (3) 
bekezdése alapján a munkáltató intézménytípustól függetlenül az ott meghatározott 
munkakörökben foglalkoztatottak részére pedagógusigazolvány kibocsátását kezdeményezi. 
Pontosításra került, hogy a pedagógusigazolvány-kibocsátás folyamatában mely 
intézménytípus esetében melyik intézmény minősül közreműködő intézménynek.  
 
A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosítása alapján az oktatási 
igazolványokról szóló rendelet egyes szabályait a törvényi szabályozásához kellett igazítani, 
tekintettel arra, hogy a diákigazolvány ingyenessé vált, így a fizetésre utaló szabályok 
deregulálására került sor. 
 
6.2. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 
egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az OH helyszíni 
ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlat-szervezési 
tevékenységét, a nyilvántartásában lévő szakmai gyakorlóhely, belső gyakorlóhely 
nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az OH az 
ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a szakmailag illetékes kamarát. Bizonyos 
szakmai gyakorlóhelyek vizsgálata során indokolt, hogy az OH szakmai tanácsadásra kérje fel 
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a Magyar Rektori Konferenciát, különösen azon területeken, ahol nincs illetékes kamara, ezért 
ezen rendelkezéssel a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet kiegészítésre került. 
 
6.3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges 
egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítását az Nftv.-ben 
megváltozott finanszírozási szabályokhoz kapcsolódó végrehajtási kormányrendelet – a 
felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló kormányrendelet – 
rendelkezései indokolták. 
 
6.4. A 2016/2017. tanév első félévétől kezdődően új rendszerű doktori képzés bevezetésére 
került sor. Az Nftv.-ben pontosításra került az új típusú doktori képzésben az egyéni 
felkészülés alapján jogviszonyt létesítők jogviszony-keletkeztető aktusa, a hallgatói 
jogviszony a komplex vizsgára történő jelentkezés és annak elfogadása helyett a komplex 
vizsga teljesítésével jön létre. A módosuló törvényi rendelkezés szükségessé tette a doktori 
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. 
rendelet módosítását is.  
 
6.5. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 
módosításra kerültek a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezések arra tekintettel, hogy a 
köznevelés közhiteles információs rendszere tartalmazza az érettségi végzettséget igazoló 
okiratra és az érettségi eredményekre vonatkozó adatokat, illetve a nyelvvizsgák nyelvvizsga-
anyakönyvei közhiteles nyilvántartása a nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozó adatokat, 
így nem indokolt a jelentkező részére azon dokumentumra vonatkozóan hiánypótlási felhívást 
kibocsátani, amelyek ezen nyilvántartásokban elérhetők.  
 
Az alkalmassági vizsgára, illetve vizsgálatra vonatkozó szabályok pontosításra kerültek. 
Továbbá az általános felvételi eljárásban alkalmazandó szabályokhoz képest a pótfelvételi 
eljárásban indokolt kivételeket is meghatározott a kormányrendelet-módosítás.  
 
6.6. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a 
megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-
utánpótlás biztosítása. A korábban hatályos rendelet szerint csak az osztatlan tanárképzésben 
tanulmányokat folytatók pályázhattak, a pedagógus-igény azonban a felmérések alapján 
jelentős a gyógypedagógusok körében is. Ennek megfelelően a Klebelsberg Képzési 
Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben kiegészült a jogosultak köre a 
gyógypedagógia alapképzési szakra felvételt nyert jelentkezők részvételi lehetőségével is.  
 
6.7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendeletben az OH közneveléssel 
és felsőoktatással kapcsolatos feladatai kiegészítésre, illetve pontosításra kerültek: az OH 
részére történő feladatkijelölések az EFOP projektekben történő elszámolhatóságot tették 
lehetővé.  
 
6.8. Több felsőoktatási intézmény jelezte szándékát szakirányú továbbképzési szak másik 
magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzésben történő indítására és közös 
oklevél kiadására. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet korábban csak az 
alap- és mesterképzési szakok esetén szabályozta a közös képzés indításának nyilvántartásba 
vételi szabályait. Erre tekintettel a jogszabály-módosítás meghatározta a közös képzésben 
indítandó szakirányú továbbképzésekre irányadó rendelkezéseket is, és ennek megfelelően a 
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kormányrendelet kötelezően használt okiratok formaszövegeit meghatározó melléklete új 
oklevélmintával egészült ki. 
 
Az Nftv. 8. § (8) bekezdése szerint a diákotthon alapítója egyházi vagy magán felsőoktatási 
intézmény lehet, valamint az, aki felsőoktatási intézményt alapíthat. Az Nftv. 67. § (3) 
bekezdés g) pontja szerint az OH jár el a diákotthonok nyilvántartásba vételével 
kapcsolatosan, ebből következően a működési engedélyezési eljárást is a hivatal folytatja le. 
Az Nftv. felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben, a 87/2015. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben határozza meg a diákotthon minimális létesítési és működési feltételeit, amelyek 
ellenőrzésére és határidejére vonatkozóan kiegészült az Nftv. Az Nftv. módosult 
rendelkezéseihez igazodóan a diákotthon működési feltételeinek felülvizsgálati 
részletszabályainak meghatározására került sor a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben.  
 

C.) Miniszteri határozat 
 

Az oktatásért felelős miniszter az Nftv. 46. § (4) bekezdése alapján 2017. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásokban a felsőoktatási intézmények által folytatott képzések közül – az Nftv. 
39. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 46. § (4) bekezdésében meghatározott keretek között 
– az 57408/2016. számú a 2017. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható 
felsőoktatási képzésekről szóló határozatban állapította meg a magyar állami ösztöndíjjal 
támogatható szakos képzéseket, valamint e szakok magyar állami ösztöndíjjal támogatott 
képzésére történő felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményét 
(pontszámát) a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésekre 
vonatkozóan. 
 
Az Nftv. 46. § (4) bekezdése és 114/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 33. § (1) bekezdésére, 
valamint az SZMSZ 6. függelék III. fejezet B) pontjának 16. alpontjára hivatkozással a 2017. 
évben mesterképzésben felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám 
felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló 58044/2016. (11. 25) számú miniszteri 
határozat. 
 

D.) Miniszteri rendelet 

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 
követelményeiről valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
 
A képzés rendszerét az Nftv. határozza meg. A képzési programokat a felsőoktatási 
intézmények szakmai tevékenységi körükben dolgozzák ki. Az Nftv. 110. § (3) bekezdés b) 
pontja felhatalmazása alapján felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és 
mesterképzésben az egyes szakok képzési és kimeneti követelményeit az oktatásért felelős 
miniszter rendeletben teszi közzé.  
 
A felsőoktatás képzési szerkezetének racionalizálásaként első lépésben az alap- és 
mesterképzési szakrendszer, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési területenkénti 
felülvizsgálatára került sor. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új 
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet) tartalmazza a szakok és a felsőoktatási 
szakképzések és e képzéseken szerezhető szakképzettségek jegyzékét. 
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A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési 
Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az 
Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A képzési és kimeneti 
követelmények a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító 
szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és 
a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével elsajátítandó 
kompetenciák követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és 
felelősség deskriptorok mentén, az MKKR szintleírásával összevethetően – tartalmazzák. 
 
Az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményei 2005-től az alap- és 
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM 
rendeletben jelentek meg. Az Nftv. által meghatározott osztatlan tanárképzés szakjait – külön 
– a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg. A Nftv. 
képzésszerkezeti rendelkezése alapján a 2011-től a felsőoktatás képzési rendszerébe épült 
rövid ciklusú képzésben a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeit a 
39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet határozza meg. 
 
A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelettel megvalósult - a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletbe 
felvett szakok, felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeinek - a 
képesítési szintek, képzési területek szerinti - egy rendeletben történő kiadása az MKKR 
szerinti tudáskövetelmények meghatározásával.  
 
A miniszteri rendelet hatályba lépésével megszűnt a felsőoktatási szakképzések képzési és 
kimeneti követelményeinek külön rendeletben történő szabályozása azzal, hogy a 
tanárképzésben a képzési és kimeneti követelményeket továbbra is a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. 
(I. 30.) EMMI rendelet határozza meg. E rendelet kiegészül a magyar mint idegen nyelv 
tanára és a konduktortanár tanárszak képzési és kimeneti követelményeivel, valamint további 
pontosítások is átvezetésre kerülnek.  
 
A rendelet nem tartalmazza az államtudományi képzési területen létesített szakok képzési és 
kimeneti követelményeit. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 43. §-a értelmében 
ezen alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeit a közigazgatás-fejlesztésért 
felelős miniszter – az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a 
rendészetért felelős miniszter egyetértésével – külön rendeletben szabályozza. 
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5 Egyetemek, főiskolák cím 

 

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 
Egyetemek: 
 
Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 834490 
Honlap: www.univet.hu 
 
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329749 
Honlap: www.uni-corvinus.hu 
 
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329826 
Honlap: www.uni-bge.hu 
 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308791 
Honlap: www.bme.hu 

Debreceni Egyetem (DE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329750 
Honlap: www.unideb.hu 
 
Dunaújvárosi Egyetem (DUE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 320988 
Honlap: www.uniduna.hu 
 
Eszterházy Károly Egyetem (EKE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 834489 
Honlap: www.uni-eszterhazy.hu 

EKE jogelőd: 

Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308823 

Károly Róbert Főiskola (KRF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 597649 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308746 
Honlap: www.elte.hu 
 
Kaposvári Egyetem (KE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329772 
Honlap: www.ke.hu 
 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(LFZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308955 
Honlap: www.lfze.hu 

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308944 
Honlap: www.mke.hu 

Miskolci Egyetem (ME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308801 
Honlap: www.uni-miskolc.hu 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
(MOME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308977 
Honlap: www.mome.hu 
 
Nyíregyházi Egyetem (NYE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329859 
Honlap: www.nyf.hu 
 
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 760346 
Honlap: www.nyme.hu 

Óbudai Egyetem (ÓE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 773065 
Honlap: www.uni-obuda.hu 
 
Pallasz Athéné Egyetem (PAE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 834478 
Honlap: www.uni-pae.hu 

PAE jogelőd: 

Kecskeméti Főiskola (KF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329848 

Szolnoki Főiskola (SZF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 325059 
 
Pannon Egyetem (PE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308812 
Honlap: www.uni-pannon.hu 

Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329794 
Honlap: www.pte.hu 
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Széchenyi István Egyetem (SZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308900 
Honlap: www.sze.hu 

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329815 
Honlap: www.u-szeged.hu 

Szent István Egyetem (SZIE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329761 
Honlap: www.szie.hu 

Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308966 
Honlapjának címe: www.szfe.hu 

Testnevelési Egyetem (TE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 826929 
Honlapjának címe: www.tf.hu 
 

Semmelweis Egyetem (SE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329804 
Honlap: http://semmelweis-egyetem.hu 
 
Főiskolák: 
 

Eötvös József Főiskola (EJF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308988 
Honlap: www.ejf.hu 

Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308735 
Honlap: www.mtf.hu 

Pető András Főiskola (PAF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 826918 
Honlap: www.peto.hu 
 

 
Az előirányzatok alakulása 
 

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 522 665,2 435 810,3 442 380,3 756 718,2 516 585,1 98,8% 68,3% 

ebből személyi juttatás 183 835,3 177 708,9 177 708,9 238 785,9 189 000,9 102,8% 79,2% 

Bevétel 356 084,9 282 735,3 282 735,3 470 642,6 466 369,3 131,0% 99,1% 

Támogatás 190 607,9 153 075,0 159 645,0  195 338,9 195 338,9 102,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 66 709,1 0,0 0,0 90 736,7 90 736,7 136,0% 100,0% 
Kiadásból finanszírozási kiadás 2 406,9 0,0 0,0 313,1 313,1 13,0% 100,0% 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fő)  

45 670 50 541     46 684 102,2%   
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adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  435 810,3 282 735,3 153 075,0 177 708,9 

Módosítások jogcímenként         

Országgyűlési hatáskörben  6 570,0 0,0 6 570,0 0,0 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (PTE, 
TE) 

6 570,0 0,0 6 570,0 0,0 

Kormány hatáskörben 5 708,8 0,0 5 708,8 1 432,7 
Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V.2.) Korm. 
határozatározat, valamint a 
1765/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján 

1 654,1 0,0 1 654,1 1 302,4 

Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján  

40,6 0,0 40,6 32,0 

Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 
41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján (EJF, KE, 
NYME) 

426,3 0,0 426,3 335,7 

2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat Roth Gyula Gyakorló Iskola 
átadása az FM részére (NYME) 

-538,0 0,0 -538,0 -342,7 

1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat RKI-ből (PAF) 8,0 0,0 8,0 6,3 
1787/2016. (XII.17.) Korm. határozat az egyes fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról (BCE, DE) 

3 900,0 0,0 3 900,0 0,0 

1302/2016.(VI.13.) Korm. határozat Országvédelmi Alap (PTE) 200,0 0,0 200,0 85,0 

1661/2016. (XI.18.) Korm. határozat Egészségügyi Világszervezet 
főigazgatói pályázat (SE) 

17,8 0,0 17,8 14,0 

Irányító szervi hatáskörben 49 655,5 19 670,4 29 985,1 14 795,6 

Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 5 561,3 0,0 5 561,3 133,4 

 - Igazságügyi Minisztérium 381,5 0,0 381,5 90,7 

 - Miniszterelnökség 4,5 0,0 4,5 0,0 

 - Földművelésügyi Minisztérium 187,7 0,0 187,7 14,2 

 - Belügyminisztérium 3,1 0,0 3,1 3,1 

 - Magyar Tudományos Akadémia 10,0 0,0 10,0 1,6 

 - Külgazdasági és Külügyminisztérium 4 973,3 0,0 4 973,3 23,8 

 - Magyar Művészeti Akadémia 1,2 0,0 1,2 0,0 

Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 25 836,1   25 836,1 10 306,1 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére átcsoportosítás -203,5 0,0 -203,5 -55,5 

Intézmények közötti átcsoportosítás -1 208,8 0,0 -1 208,8 -883,8 

Kiemelt előirányzat átcsoportosítása 0,0 0,0 0,0 -331,6 

Többletbevétel engedélyezése 19 670,4 19 670,4 0,0 5 627,0 

Intézményi hatáskörben 258 973,6 258 973,6 0,0 44 848,7 

2015. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 90 736,7 90 736,7 0,0 19 227,3 

Többletbevétel 168 236,8 168 236,8   28 713,3 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -3 091,9 

        Előirányzat-módosítás összesen 320 907,9 278 644,0 42 263,9 61 077,0 

2016. évi módosított előirányzat 756 718,2 561 379,3 195 338,9 238 785,9 
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A 2016. évi felvételi eljárásokban a teljes felsőoktatásra vonatkozóan 62.379 fő felvételére 
került sor. A teljes felsőoktatásban tanuló aktív hallgatók száma 2016. október 15-én 287.018 
fő, amelyből az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, és közszolgálati ösztöndíjasok 
száma 167.490 fő, a költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma 119.528 fő.  

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási 
tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. 
Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a 
megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni 
hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatnak tartják a gyakorlatorientált 
oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. A 
felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, az egyes üzleti- és egészségügyi képzésben 
részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatást jól 
felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, tanszállodákban, illetve klinikákon végzik. Az 
ezeknél a szervezeteknél folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási 
munkákhoz. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről 
évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, 
valamint szakmai források igénybevételével biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek 
megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati 
oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési 
feladatokat.  

A felsőoktatási intézményekben 2015. szeptembertől öt területen – műszaki, informatikai, 
agrár, természettudomány és gazdaságtudományok – indítottak duális képzést. 2016. évben 
nőtt a duális képzésekhez csatlakozó vállalatok száma, az egyes szakokon még így is magas 
volt a túljelentkezés. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős, egyrészt 
hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatókkal azonos időrendben részt vesznek az 
akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, amely 
a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a 
hallgatók a főiskolai éveik alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket (pl. 
vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektirányítási ismeretek), megismerik a 
vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési rendszerből olyan 
versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több hónapos, vagy akár 
több éves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes értékű munkát 
végezni, valamint hatékony megoldást jelent a diplomás munkaerőhiányra is. A hallgató 
hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a duális képzés képzési ideje alatt külső 
gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett 
szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított 
gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen.  

A felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással képez 
szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás 
képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók többsége 
továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését megszerezte. 

A 2014. szeptemberben bevezetett kancellária rendszer hatására a felsőoktatási 
intézményekben duális egyetemi irányítás jött létre a gazdálkodás átvilágítása, racionalizálása 
érdekében. Az Nftv. meghatározza a rektor és a kancellár jogkörét, hatáskörét. A felsőoktatási 
intézményekben a rektor az akadémiai terület szakmai munkájáért felel, míg az intézmény 
működtetését a kancellár végzi, a hatáskörébe tartozó területen az intézmény képviselőjének 
minősül. A cél egy olyan centralizált rendszer kialakítása volt, amely az intézmény működési 
stabilitásának megteremtését eredményezte.  
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2015. szeptember 1-jétől az állami felsőoktatási intézményekben az intézményi stratégiai 
döntések megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és 
ellenőrzése céljából jött létre a konzisztórium. A konzisztóriumnak tagja a rektor és a 
kancellár mellett az intézményi profilhoz igazodó további három külső tag, akiket az 
oktatásért felelős miniszter delegál a felsőoktatási intézmény társadalmi-gazdasági környezete 
meghatározó szerveinek, az érintett felsőoktatási intézménynek, valamint a hallgatói 
önkormányzat véleményének figyelembevételével. 

A 2014. decemberben elfogadott új felsőoktatási stratégia egy 15 évre vonatkozó 
iránymutatás, amely kijelölte azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a 
teljesítményelvű hazai felsőoktatás kialakítása érdekében szükségesek. A cél a felsőoktatási 
intézményhálózat racionalizálása, a minőségi oktatás és versenyképes képzés erősítése, 
amelynek köszönhetően képes lesz külső források bevonásával is finanszírozni tevékenységét 
és emellett igazodik a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a társadalmi igényekhez, a demográfiai 
változásokhoz és a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokhoz. 

A pécsi egyetem, mint az első magyar egyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából 
az Országgyűlés a 6/2016. (IV. 5.) OGY határozatával szeptember 1. napját a Magyar 
Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította. 
 
Év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások 
 

2015. szeptemberben a miniszter, mint a fenntartói jogokat gyakorló oktatásért felelős 
miniszter – az Nftv. 20.§ (1) bekezdése szerint - döntött a Budapesti Corvinus Egyetem 
átalakításáról. A döntés értelmében az Élelmiszertudományi, a Kertészettudományi, valamint 
a Tájépítészeti és Településtervezési Kar 2016. január 1-jével a Budapesti Corvinus 
Egyetemből kivált, és a Szent István Egyetem szervezetébe olvadt be. Ezzel együtt olvadtak 
be az Nftv. 20.§ (1)-(2) bekezdései alapján a kiváló karok alaptevékenységét biztosító, 
kiszolgáló szervezeti egységek és feladatellátók, azaz a Budai Campus Igazgatóság szervezeti 
egységei, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, valamint a Kancellária szervezeti egységéből 
a Budai Campus Igazgatóságra áthelyezett feladatokat ellátók.  
 
2016. január 1. napjával a Nyugat-magyarországi Egyetemből kivált a Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi, valamint az Apáczai Csere János Kar és a Széchenyi István Egyetem 
szervezetébe olvadt be. A felsőoktatási szerkezetváltásról szóló döntés alapján az Öveges 
Kálmán Gyakorló Általános Iskola és a Wittmann Antal Növény-, Állat-, és Élelmiszer-
tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola is átkerült a győri Széchenyi István 
Egyetemhez.  
 
Az Nftv. értelmében a felsőoktatás alapintézményei az egyetemek és a főiskolák új 
intézményi formával egészültek ki: az alkalmazott tudományok egyetemével. 2016. január 
1. napjától a Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi 
Főiskola Dunaújvárosi Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Egyetem 
megnevezéssel kezdte meg első akadémiai évét. 2016. július 1-jétől a Pallasz Athéné Egyetem 
és az Eszterházy Károly Egyetem is, mint alkalmazott tudományok egyeteme kezdte meg 
működését. Az új intézményi forma nemzetközi összehasonlításban erősítheti meg a magyar 
felsőoktatás tradicionális értékeit.  
 
Az Nftv. 115. § (17) bekezdés alapján 2016. július 1. napjával a Szent István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Kara Állatorvostudományi Egyetem néven, önálló felsőoktatási 
intézményként folytatja tevékenységét. Az Nftv. 115.§ (18) és (19) bekezdései alapján az egri 
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Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola összeolvadásával létrejött, 
az Eszterházy Károly Egyetem, a Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola 
összeolvadásával pedig a Pallasz Athéné Egyetem. Fenntartói döntés értelmében a Szent 
István Egyetem jászberényi székhelyű Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara (ABPK) 
2016. július 1-től az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) részeként folytatta tovább a 
működését. 

A tárca felsőoktatási ágazatának fenntartói irányítása alá, 2016. január 1-jétől – az új 
intézményi forma bevezetésétől – 2016. június 30-ig 29 állami felsőoktatási intézmény 
tartozott, amelyből 22 egyetem, 7 főiskola volt. A nyári átszervezéseket követően 2016. július 
1-től 28 állami felsőoktatási intézményből 25 egyetemként és 3 főiskolaként működik. 

A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a kulturális és 
tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendeletben 
döntött a Balassi Intézet megszüntetésével kapcsolatos feladatokról. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és 
pályáztatási feladatai, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar 
hallgatói számára biztosított kollégiumi elhelyezésével és szakkollégiumi képzésével, 
valamint az ezzel kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatai és az e 
feladatot ellátó személyi állománya tekintetében 2016. augusztus 19-étől az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem lett a jogutód. A döntés alapján a Márton Áron Szakkollégium az 
egyetem részeként működik tovább budapesti, debreceni, pécsi és szegedi telephelyeken. A 
feladatátadás kapcsán 59,7 millió forint támogatás került átcsoportosításra az egyetem részére. 
 
Az Nftv. alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem 2016. február 1. napjával Zalaegerszeg 
képzési helyet átadta a Pannon Egyetemnek az egyetemek szenátusi határozatának 
megfelelően. Zalaegerszeg képzési helyen a mechatronikai mérnöki képzést a Pannon 
Egyetem folytatta, ahol új szervezeti egység jött létre Mechatronikai Képzési és Kutatási 
Intézet elnevezéssel. Az átadás-átvétel időpontjára tekintettel a felhasznált és a fel nem 
használt költségvetési forrásokkal egymással a fenntartó közvetítésével elszámoltak.  
 

Az EMMI az Nftv. 20. § (1) bekezdés, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51.§ (2) 
bekezdés l) pontjában foglaltakra tekintettel javaslatot tett a Testnevelési Egyetem 
átalakítására. A javaslat, valamint a Testnevelési Egyetem szenátusának határozata 
értelmében az – addig az NSK által ellátott – orvostudományi alkalmazott kutatási, a 
szociológiai alkalmazott kutatási, a pszichológiai és viselkedéstudományi alkalmazott 
tudományi feladatokat, azaz a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel és a 
Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal kapcsolatos feladatokat, 2016. február 1-
jétől a Testnevelési Egyetem látja el.  
 
2016. márciusban a Kaposvári Egyetem Szenátusa jóváhagyta a Somogy Megyei Kaposi 
Mór Oktató Kórház és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar közötti együttműködési 
megállapodás létrejöttét, amely alapján az Egyetemen gyógypedagógia alapszakon tanuló 
hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 
végezzenek önkéntes pedagógiai gyakorlatot a Gyermekgyógyászat és a Pszichiátriai 
szakterületen. 
 
A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank a 2016. évben létrehozta a 
Keleti Üzleti Akadémiai Központot. Az Akadémia alapításának célja a kelet-ázsiai 
nyelveket beszélő és ezen országok kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek képzése, 
valamint Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és 
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gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Mindezen célok megvalósulása érdekében, az Akadémia 
oktatási tevékenysége keretében támogatja az ázsiai nyelvek, az interkulturális menedzsment 
oktatását, célcsoportos tréningek kialakítását, valamint témaspecifikus alkalmazott kutatások 
végzését, valamint mobilitási és ösztöndíjprogramok kidolgozását és működtetését. 
 
A bevételszerző képesség javítása egyre fontosabbá válik a felsőoktatási területen, ezért 
kiemelkedő jelentőségű a külföldi hallgatói létszám növelése, amely a működőképesség 
hosszú távú fenntarthatóságának alapja lehet. Ezt a törekvést támogatja a Modern Városok 
Program, amelynek deklarált célja az intézmények versenyképességének javítása, a hallgatói 
létszám növeléséhez szükséges infrastruktúra és kapacitás fejlesztése. A program keretében a 
Pécsi Tudományegyetem 2.500,0 millió forint támogatást kapott. 
 

Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: OM) felügyelete alá tartozó felsőoktatási 
intézmények infrastruktúra fejlesztési programjának aktuális feladatairól szóló 2207/2004. 
(VIII. 27.) Korm. határozat alapján az intézményfejlesztési tervekben meghatározott feladatok 
megvalósításához szükséges egyes infrastruktúra-fejlesztésekre PPP konstrukcióban 
(magántőke bevonásával) került sor. A jogelőd OM, Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
intézmények között létrejött 20 évre szóló megállapodás a PPP konstrukcióban létrejövő 
beruházások bérleti díjának, üzemeltetésének támogatását tartalmazta. Az egyes PPP 
konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozatban a kormány egyetértett a 
legnehezebb helyzetben lévő felsőoktatási intézmények PPP projektjeinek kiváltásával. A 
kiváltás szükségességét a kedvezőtlen konstrukció indokolta, amelynek következtében a 20 
éves futamidő végéig a beruházási érték többszöröse került volna kifizetésre az állami 
költségvetés terhére. A 2016. év folyamán hét felsőoktatási intézmény (Nyugat-
magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi 
Egyetem, Pallasz Athéné Egyetem (jogelőd: Szolnoki Főiskola), Dunaújvárosi Egyetem, 
Eötvös József Főiskola) összesen 29.727,7 millió forint támogatásban részesült. 

 

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 2013. évben a 
Szegedi Tudományegyetemet, a Debreceni Egyetemet, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemet, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet „Kiemelt felsőoktatási 
intézménynek” minősítette. A miniszter a négy kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésű 
egyetemet a 2016. évben összesen 4.647,3 millió forint kiválósági támogatásban részesítette. 
„Kutatóegyetem” minősítéssel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 
Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 
Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem rendelkezik. A hat kutatóegyetem a 
2016. évben, összesen 4.137,0 millió forint kiválósági támogatásban részesült. „Kutató kar ” 
minősítéssel a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, valamint a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kara és a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara rendelkezett. A három 
kutató kar 2016. évi kiválósági támogatásának együttes összege 304,3 millió forint volt. Az 
„Alkalmazott tudományok f őiskolája”  minősítést kiérdemelt Budapesti Gazdasági 
Egyetem, mint a Budapesti Gazdasági Főiskola jogutódja és az Eszterházy Károly Egyetem, 
mint az Eszterházy Károly Főiskola jogutódja együttesen 300,0 millió forint kiválósági 
támogatásban részesült. A központi költségvetés 2016. évben összesen 9.388,6 millió forinttal 
támogatta az állami fenntartású felsőoktatási intézményeket. 

A hallgatók, oktatók és kutatók kutatói kiválóságának állami elismerése és támogatása 
érdekében jött létre az új nemzeti kiválóság program. A program keretében ösztöndíj 
adományozható annak a kiváló teljesítményt nyújtó alapképzésben, mesterképzésben vagy 
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doktori képzésben részt vevő hallgatónak, aki az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási 
tevékenységet végez, annak a doktorjelöltnek, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy 
kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt 
felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, illetve annak az oktatónak, 
kutatónak, aki kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási 
eredménnyel rendelkezik, és az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében 
kutatási tevékenységet végez. A programban résztvevő 22 állami felsőoktatási intézmény 
részére 2.152,9 millió forint került átcsoportosításra. 

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a KLIK által bonyolított 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé tette a köznevelési intézményt 
fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag 
elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a 
köznevelés számára.   

A Stipendium Hungaricum program keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-
megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megkezdett programban 2016. 
év őszére 2.985 fő külföldi hallgató vett részt a magyar felsőoktatási intézményekben, illetve 
magyar nyelvi előkészítő kurzuson. A program célja, a magyar felsőoktatás 
minőségfejlesztése, a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a 
felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségének növelése, valamint a világban a 
versenyképes magyar felsőoktatás népszerűsítése. A 2015. évtől az ösztöndíjprogram 
lebonyolítását a TKA látja el. A TKA dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat 
eredményéről, jóváhagyja a pályázati felhívást, az ösztöndíjprogram működési szabályzatát. 
Ellátja az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs 
feladatokat. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a 
tandíjfizetés alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A program 
keretében 18 állami felsőoktatási intézmény 4.913,6 millió forint támogatásban részesült a 
2016. évben. 

Az Nftv. 2014. január 1-jétől hatályba lépett 114/C. §-a alapján a finanszírozási szint – a 
rendelkezésre álló költségvetési forrásra tekintettel – legfeljebb húsz százalékkal csökkenhet. 
A 2016. évben is az év végi képzési támogatás elszámolásának alapja a felsőoktatási 
intézmények által a FIR-be rögzített szakonkénti hallgatói létszám volt. A jogosultság 
finanszírozott mértéke a „kifutó” (2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített 
államilag támogatott hallgató) képzésben részt vevő hallgatók esetében és a 2012. szeptember 
1-jén vagy ezt követően jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók esetében is 
100%-os mértékben került megállapításra. A felsőoktatási intézmények a tudományos, 
kulturális, fenntartói és fejlesztési célú, köznevelési, PPP kiegészítő, valamint a speciális 
feladatokra biztosított 2016. évi támogatással a 2016. évi felhasználás alapján számoltak el.  
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Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások  
 
A 2016. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 28.327,0 millió forint 
költségvetési támogatás került felosztásra.  

Az állami felsőoktatási intézményekben a 2016. évben átlagosan 113.600 fő államilag 
támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben részt vett 
hallgató tanult. Ez 3.900 fővel kevesebb, mint az előző gazdasági évben. Részükre hallgatók 
pénzbeli juttatása (ösztöndíj) címen 13.523,5 millió forint normatív (119.000 forint/fő/év) 
támogatás került kifizetésre. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíj jogcímen – az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan 
rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 805,2 millió forint került kifizetésre, amely 
a rászorulók tanulási lehetőségeit jelentős mértékben segítette. 

Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben részt vevő 
– nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 3.500 fő volt. E hallgatói kör doktori 
ösztöndíjára 4.261,5 millió forint támogatást biztosított a tárca a költségvetési törvény 
alapján. Az Nftv. módosításával 2016. szeptemberétől a doktori képzésben részt vevők egy 
főre meghatározott támogatása emelkedett. A korábban érvényben lévő 1.200.000 forint/fő/év 
helyett a képzési és kutatási szakaszban 1.680.000 forint/év, a kutatási és disszertációs 
szakaszban 2.160.000 forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 
400.000 forintra változott a jogosultság. Fontos változást jelentett továbbá a doktori képzés 
idejének a korábbi 3 évről, 4 évre történő bővítése is, amely a 2016/2017. tanévben 
tanulmányaikat megkezdő doktorhallgatókat érinti. 
 

A kimagasló teljesítményt nyújtó köztársasági ösztöndíjas (a 2015/2016. tanév második 
félévében 919 fő jogosult, a 2016/2017. tanév első félévében 1.015 fő jogosult) hallgatók 
részére 320,7 millió forint került felhasználásra, 340.000 forint/fő/év normatíva 
figyelembevételével. Az Nftv. nyári módosításával a köztársasági ösztöndíj elnevezése 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, a normatíva összege 400.000 forint/fő/év összegre változott, 
amely először a 2016/2017. tanév 2. félévében, illetve a 2017. évet követő elszámolásban 
jelenik meg. 

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 31.400 fő részesült és így az érintett intézmények 
3.654,0 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 116.500 
forint/fő/év.  

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2016. évben átlagosan 63.800 
hallgató részesült lakhatási támogatásban. A 60.000 forint/fő/év normatíva 
figyelembevételével az intézmények 3.828,7 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá. 

A hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett kör 
figyelembevételével (a normatíva mértéke: 11.900 forint/fő/év) – 1.393,7 millió forinttal 
támogatta a tárca a tanulásban részt vevőket. Az oktatás zavartalanságához szükséges 
tananyagellátás a beszámolási időszakban is biztosított volt.  

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján adományozott miniszteri ösztöndíjak 
támogatására 240,4 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási 
intézményekben. 
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A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos diákköri 
tevékenységre, amelynek segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget 
kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb 
eredményeivel, valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel 
és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás 
folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és 
fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepük van 
ebben az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak (a továbbiakban: OTDK), 
amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és 
művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására.  
 

Hallgatói mobilitás  
 
A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi 
partneregyetemekkel, hogy lehetővé tegyék hallgatóik számára az intézmények közötti 
átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és 
minősége folyamatosan javult, emellett számos kedvező lehetőség állt rendelkezésre a 
hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és 
főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében 
utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák 
tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat 
további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók 
számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási 
projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az Erasmus+ az Európai Bizottság 
programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati 
program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek 
megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a köznevelési, a szakképzési és a felnőtt tanulási, 
az ifjúsági és sport szektorokban.  
Az Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a 
nemzetközi projektekig. A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén 
együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások 
lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa 
hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-
Európa stratégiai szerepének erősödését. Jelenleg a következő országok akkreditált 
felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, 
Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A 
DocNomads Erasmus Mundus mesterképzés a világon egyedülálló filmes művészeti képzés, 
amely három rangos európai egyetem együttműködésével jött létre. Különlegessége, hogy a 
hallgatók a tanulmányaikat összehangolt tanterv alapján Lisszabonban, Budapesten és 
Brüsszelben végzik.  
A beszámolási évben a felsőoktatási intézményekből közel 6.248 hallgató végzett 
tanulmányokat külföldön, 1.797 oktató munkatárs, továbbá 850 egyéb munkatárs vett részt 
ösztöndíjjal külföldi tanulmányúton, oktatási vagy tapasztalatszerzési céllal, amelyeket az 
európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön 
végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, 
beszámításának szándéka vezérli. A külföldi részképzésen, szakmai gyakorlaton és 
tanulmányúton részt vevő hallgatók a több hónapos külföldi tartózkodás ideje alatt 
nyelvtudásra, önállóságra és magabiztos fellépésre tesznek szert, amely a munkahelyszerzés 
során komoly előnyt jelenthet számukra.  
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A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében 
köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A 2016. évben az állami 
felsőoktatási intézmények által fenntartott 31 köznevelési intézmény jelentős hányada 
gyakorló intézmény: 27 intézmény gyakorló óvoda vagy iskola, 1 intézmény 
pedagógusképzési külső gyakorlóhely. A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok 
ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, 
tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak ellátásban vesznek részt.  

A gyakorló intézményeket az Nkt. önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de szervezetükben 
nem önállóak, hanem az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek. 
Ebből következik, hogy mint állami intézmények nem önálló költségvetési szervek, hanem a 
központi költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe 
integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek. 

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás 
versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató 
környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel 
végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási 
programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. 
Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati 
megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként 
realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-
fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás 
színvonalát. A pályázatok és az európai uniós források útján elnyert támogatások (pl., 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, GINOP, EFOP), a pályázatokban 
megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerültek felhasználásra. A 
felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, 
főiskolai alaptevékenységnek. Költségvetési támogatásból 13.174,5 millió forint, 
pályázatokon elnyert forrásokból 14.669,7 millió forint, külső megrendelésre végzett feladat 
ellátására beérkezett forrásból 6.636,2 millió forint, az előző év(ek) áthúzódó maradvány 
összegéből 9.866,7 millió forint került felhasználásra. 

Az Nftv. módosítása, a kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység intézményi rendszerbe 
illesztése kedvező változásokat generált. Az alaptevékenységen belüli kutatás-fejlesztési 
vállalkozási tevékenységből, azaz a külső, államháztartáson kívülről származó bevételt az 
intézmények külön, erre a célra létrehozott számlán kezelhetik. 

A 2016. évben 12 egyetemnél speciális feladatként került megjelölésre a K+F+I  fókusz 
erősítése, a kutatás eredményességének növelése. Az erre kapott támogatást az intézmények 
kutatási területek bővítésére, a kutatáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésére, 
szolgáltatások fejlesztésére, a működési feltételek javítására fordították. A K+F+I 
tevékenység nem csak bevételt növelő képessége miatt fontos az intézményeknek, 
hasznossága az oktatási tevékenységbe is beépül, a hallgatók a kutatási tevékenységek 
kapcsán ismerkedhetnek meg az új eszközökkel, azok használatával, és kerülnek közelebb az 
ipari alkalmazásokhoz. Így képzettebb, a technikát jól ismerő, gyakorlottabb, a napi 
tevékenységeket jobban megoldani képes hallgatók kerülnek ki az intézményekből. 

 
A felsőoktatási intézményi könyvtárak  az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató 
háttérként működnek, gondoskodva a kiadványok (jegyzetek, tananyagok, könyvek, 
folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) megjelentetéséről. A hallgatók körében a 
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hagyományos szolgáltatások (helyben olvasás, kölcsönzés, hosszabbítás) mellett mára az 
intézmények minden olvasónak ingyenesen igénybe vehető wifi szolgáltatást nyújtanak. A 
2016. évben a világtrendnek és stratégiáknak megfelelően az intézmények többsége az online 
elérhető információforrások bővítésére helyezte a hangsúlyt. Az egyetemi hálózatból elérhető 
források megkönnyítik a kutatók hozzáférését az információkhoz, továbbá használatuk – az 
egyes művek megnyitásán keresztül – mérhető, ezzel megmutatva, hogy merre érdemes a 
könyvtári állományt gyarapítani. Az egyetemek, főiskolák a saját készítésű tankönyveiket és 
jegyzeteiket a saját üzemeltetésű nyomdáikban készítik és a szervezetükön belül működő 
könyvesboltok útján értékesítik. Az egységes könyvtári rendszer tagjai a szakkönyvtárakban 
az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs 
szolgáltatásai keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az 
intézményekben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos 
szolgáltatásokat. A könyvtárak a folyóirat állományukat több száz vezető hazai és külföldi 
szakfolyóirat teljes szövegű anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával 
egészítették ki. Az egyetemeken és főiskolákon működő Kiadó és Könyvesboltok a hallgatók 
jó színvonalú tananyagok ellátása érdekében más kiadók kiadványait is beszerzik és terjesztik. 
A 2016. évben „Minősített Könyvtár” címet nyert a Pécsi Tudományegyetem könyvtára, 
illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Országos Műszaki 
Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK), amely a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen működik és az ország legnagyobb műszaki könyvtára.  

Az egyetemek, főiskolák kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó színvonalú informatikai 
szolgáltatási tevékenységnek. A hálózati alapinfrastruktúra, a teljes intézményt átölelő 
„információs sztráda” megfelelő alapot biztosít a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, 
külső feleknek nyújtott szolgáltatásokhoz. Az informatikai szolgáltatás feladata az átfogó, 
általános, magas színvonalú informatikai szolgáltatások és fejlesztések, adatvédelem 
biztosítása, amelynek alapját a központi informatikai infrastruktúra jelenti.  

A felsőoktatási intézményekben több évtizede működő egyetemi, főiskolai sportközpontok, 
sportintézetek, sportirodák, sportegyesületek, szakosztályok biztosítanak edzési, sportolási, 
illetve versenyzési lehetőséget az érdeklődő hallgatók számára. Az egyetemek, főiskolák 
sportbizottságának támogatásával történik az egyetemi egyesületek versenyeztetésének 
támogatása.  

A minőségi versenysportot támogató Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a 165/2013. (V. 28.) 
Korm. rendelettel került létrehozásra, amelynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók 
támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, 
világbajnoki, vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek. Az ösztöndíjat három – Európa-
bajnoki, világbajnoki és olimpiai/ paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. A 2015/2016. 
tanév II. félév 2016. február - június havi ösztöndíjaira 46,2 millió forint került kifizetésre 15 
állami felsőoktatási intézményben, 72 hallgató részére. A 2016/2017. tanév I. félév 2016. 
szeptember – 2017. január havi ösztöndíjakra 111 hallgató részére 69,2 millió forint került 
kifizetésre 19 állami felsőoktatási intézményben.  

A 2016. év folyamán tovább bővültek a kulturális szolgáltatások, rendezvények mind a 
hallgatók, mind a szélesebb közönség számára. A felsőoktatási intézményeknek élenjáró 
szerepe van abban, hogy nyitottá és befogadóvá tegye a hallgatókat a sokoldalú tudományos, 
kulturális ismeretterjesztő, művelődési lehetőségekre. A kulturális programok elsősorban a 
hallgatói önkormányzatok, illetve az egyes diákszervezetek koordinálásával, szervezésében 
valósulnak meg. Minden felsőoktatási intézményben működik hallgatói lap és hallgatói 
internetes oldal.  
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Valamennyi felsőoktatási intézmény széleskörű tanácsadási szolgáltatást nyújt hallgatói 
számára, például beiskolázási tevékenység, tanulmányi, diákhitel, karrier tanácsadás, 
nemzetközi mobilitási tanácsadás, életpálya-tervezés, tanulás-módszertani segítségnyújtás, 
jogi tanácsadás, egészségügyi-, mentálhigiénés tanácsadás, szakmai gyakorlati hely és 
álláskeresés, pszichológiai tanácsadás, esélyegyenlőségi tanácsadás fogyatékos hallgatók 
részére.  

Az öt művészeti felsőoktatási intézményen (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, Magyar Táncművészeti Főiskola) kívül több felsőoktatási intézményben is folyik 
művészeti (döntően zeneművészeti) képzés (pl. a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, 
kaposvári egyetemeken). A művészeti intézmények feladata a felsőfokú szakemberképzés, az 
alkotó és előadóművészek, zenepedagógusok képzése és továbbképzése, felkészítés a nemzeti 
és egyetemes kultúra közvetítésére, az értelmiségi létre, felkészítés a tudományos ismeretek 
bővítésére és alkalmazására, művészeti és más alkotások létrehozására, a tudományok, a 
művészetek és a kultúra fejlesztésére. Feladataikat az oktatás, a továbbképzés, a tudományos 
kutatás, a művészeti tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása 
révén valósítják meg. 

A művészeti képzés iránt nagy volt az érdeklődés a 2016. évben is. A zene- és táncművészeti 
szakokon évről-évre több a külföldi hallgató. Az egyetemek, főiskolák törekvése, hogy 
tudatos alkotó egyéniségeket képezzenek, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó 
feladatok magas szintű megoldására. Feladataiknak tekintik a hallgatók látókörének tágítását, 
a társadalomban betöltött helyük, küldetésük felismerését a nemzeti és egyetemes kultúra és 
művészetek közvetítésével.  

2016. ősztől a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Nyíregyházi Egyetem közötti 
megállapodás eredményeként táncos és próbavezető – néptánc specializáció kihelyezett 
képzés vette kezdetét a Nyíregyházi Campus falain belül. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2016. év nagyszabású eseményei közül 
kiemelkedő a Bartók-év, a II. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny, valamint a 2017. évben 
első alkalommal megrendezésre kerülő Bartók Világverseny és Fesztivál előkészítése. A 
Bartók emlékévvel kapcsolatban az egyetem 62,4 millió forint támogatásban részesült.  

A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl.: NKA-ból, EU-s 
pályázatok, stb.) elnyert összegekkel egészítik ki, amelyek segítségével rendezvényeiket, 
hazai és külföldi kiállításokon, zenei és egyéb művészeti fesztiválokon való részvételüket 
tudják biztosítani. 
 

Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése 
 

A felsőoktatási intézmények 2016. évi feladatellátása a változó követelményekhez, az 
elrendelt központi intézkedésekhez igazodóan szigorú, fegyelmezett gazdálkodást követelt. 
Ennek elérése érdekében az intézmények vezetői kiemelt figyelmet fordítottak az emberi 
erőforrással, a szellemi vagyonnal, az infrastruktúrával, valamint a pénzügyi eszközökkel való 
fegyelmezett – szükség szerint takarékos – gazdálkodásra.  

A felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap  (a továbbiakban: FSA) került létrehozásra. A 
felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. 
(III. 7.) Korm. határozat rögzíti, amely alapján a 2016. évben három ütemben, egyedi döntés 
alapján összesen 2.211,7 millió forint többlettámogatásban részesült 27 állami felsőoktatási 
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intézmény. Az intézmények meghatározott fejlesztésekre (pl. az Egységes Intézményi 
Integrált Rendszer kialakítása/továbbfejlesztése), felújításokra, beruházásokra, képzéseik 
tartalmi megújítására, illetve tartozásállomány csökkentésére használhatták fel az összeget. 

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről 
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatási intézmények által  
benyújtott kérelmekből 722,4 millió forint került engedélyezésre, amelyből bútor 57,2 millió 
forint, személygépjármű 7,5 millió forint telefon 51,6 millió forint, informatikai eszközök 
606,1 millió forint értékben kerülhetett beszerzésre. A Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat módosításáról szóló 2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a tilalom nem 
vonatkozik az állami felsőoktatási intézmények az Nftv. 108. § 4a. pontjában meghatározott 
felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 100. § (5) 
bekezdésében foglaltak érdekében történő informatikai és egyéb eszközbeszerzéseire. 

Öt intézmény esetében az intézményi gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése, segítése 
érdekében kirendelt költségvetési (fő)felügyelők az intézmények vezetőivel együttműködve 
határozták meg az éves költségvetéssel összefüggő kiadásokat, a likviditás megőrzése 
érdekében meghozott döntéseket, intézkedéseket, az adatszolgáltatás rendszerét.  

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során is fontos szempont a gazdasági egyensúly 
javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának 
szükségessége, a stabilitás biztosítása. A felsőoktatási intézmények pénzforgalmuk alakulását 
naprakészen figyelemmel kísérték, likviditásukat a rendszeres elemzések, az összehangolt 
vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati 
előlegek, konszolidációs támogatások segítségével megőrizték.  

Az intézmények a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésükre bocsátott 
előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős 
erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, 
gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében. 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

 
Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai a 2016. évben nem változtak, azokat elsősorban a 
normatív, egyéb alapfeladattal összefüggő feladatokra biztosított állami támogatás 
igénybevételével, illetve a saját bevételeikből, átvett pénzeszközökből és az előző évi 
költségvetési maradvány felhasználásával teljesíteni tudták.  

A felsőoktatási intézmények 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 435.810,3 millió forint 
volt, amely év közben országgyűlési hatáskörben 6.570,0 millió forinttal, kormányzati 
hatáskörben 5.708,8 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 49.655,5 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben pedig 258.973,6 millió forinttal, így összesen 320.907,9 millió 
forinttal 756.718,2 millió forintra növekedett. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2016. 
évben 516.585,1 millió forint kiadás teljesült, ami 68,3%-os tárgyévi teljesítési aránynak felel 
meg. Az előző évhez képest a teljesítés 1,2%-os csökkenést mutat.  

A finanszírozási kiadások a Debreceni Egyetemnél 2006. évet megelőzően kötött 
lízingügyletekhez kapcsolódóan keletkeztek: a 313,1 millió forint összeg tartalmazza a 2003. 
évben kötött Fogorvostudományi Kar épületének lízingszerződéséből eredő tárgyévben 
esedékes törlesztő részét, valamint a lízing konstrukció lezárásakor fizetett lízingdíjat.  
 

3576



A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 

A személyi juttatások teljesítése 189.000,9 millió forint volt, az előző évhez viszonyítva 
2,8%-os növekedést mutat. A személyi juttatások eredeti költségvetési előirányzata kormány 
hatáskörben 1.432,7 millió forinttal emelkedett. Az egyetemek, főiskolák a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja címén a személyi 
juttatások előirányzat javára összesen 1.302,4 millió forint, a költségvetési törvény alapján a 
szervezeti átalakításhoz kapcsolódó létszámcsökkentések kiadásaira 335,7 millió forint 
(Eötvös József Főiskola, Kaposvári Egyetem és Nyugat-magyarországi Egyetem), a 8/2005. 
(II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban résztvevők után összesen 32,0 millió 
forint központi támogatásban részesültek. A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi 
módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 342,7 millió forint 
kiadási előirányzat került átadásra a Nyugat-magyarországi Egyetem személyi juttatások 
kiemelt előirányzatának terhére, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
fenntartói jogának 2015. évről áthúzódó hatása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet 
főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos költségek 
fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai 
feladatok elvégzéséről szóló 1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozattal a Semmelweis Egyetem 
14,0 millió forint támogatást kapott. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 
alapján a Pető András Főiskola a kazahsztáni Almati belvárosában található gyermek 
rehabilitációs központ szakmai irányítását ellátó konduktorok költségeire 6,3 millió forint 
támogatásban részesült. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 
2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (XI. 
18.) Korm. határozat a Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának 
megünneplésével kapcsolatos intézkedésekre 85,0 millió forint támogatást kapott.  

A személyi juttatások 79,8%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek adják, amely az 
összes intézményi kiadás 29,2%-a volt. A törvény szerinti illetmények, munkabér kifizetések 
10.781,9 millió forinttal, 7,7%-kal haladják meg a 2015. évi összeget (140.115,3 millió 
forint). A teljesítés növekedését túlnyomórészt a minimálbér és garantált bérminimum 
emelése, a felsőoktatási intézményekben az oktatói, tudományos kutatói és tanári 
munkakörben foglalkoztatottak 15%-os illetménytöbblete, a köznevelésben végrehajtott 
illetményemelés, valamint az egészségügyi ágazati béremelés okozta. 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a minimálbér mértéke 2016. január 1-
jével havibér alkalmazása esetén 105.000 forintról 111.000 forintra, a garantált bérminimum 
122.000 forintról 129.000 forintra emelkedett. 

A Kormány 205/2016 (VII. 21.) Korm. rendelete módosította az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendeletet, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók illetmény- vagy 
bérnövelésének valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletet. A módosítások értelmében az 
egészségügyi dolgozók bérnövelésének fedezete - amit addig külön soron biztosított az OEP - 
a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kezdődően beépült a 
teljesítményfinanszírozási rendszerbe. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2016. 
szeptember 1-jével hatályba lépett módosításának megfelelően az egészségügyi ágazati 
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előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók 2016. évben 
bérkiegészítésben részesültek. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján az oktatói, tanári, tudományos kutatói 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 15%-os illetménytöbbletre jogosultak 2016. 
január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A béremeléshez 
szükséges forrás kiegészítésére az intézmények évközben 3.000,0 millió forint 
többlettámogatást kaptak a fenntartótól.  

A fenntartó a közvetlenül az intézmények működtetéséért dolgozó nem oktató, kutató, tanár 
közalkalmazottak esetében – a Kjt-ben, vagy külön törvényben a Kjt-től eltérő sajátos 
ágazati előmeneteli szabályok alapján meghatározott jogcímekre tekintettel a 
közalkalmazottaknak folyósított havi rendszeres járandóság tekintetében – 150.000 forintos 
illetményminimumot  irányozott elő 2016. évre, amelyet az intézmények saját bevételükből 
gazdálkodtak ki, megtakarításaik terhére. 
 

Az egyetemek, főiskolák átlagos statisztikai állományi létszáma 2016. évben 46.684 fő volt, 
ami az év közben átvett feladatok hatására a 2015. évhez képest 2,2%-os emelkedést jelent. A 
felsőoktatási intézményekben 2016. évben központilag elrendelt létszámcsökkentés nem volt, 
azonban a humán-erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás, szervezeti átalakítás 
továbbra is megkövetelte a saját hatáskörben végrehajtott létszámleépítést, amelyhez központi 
céltartalék állt rendelkezésre.  
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások 2016. évi eredeti költségvetési előirányzata 149.331,3 millió forint év 
közben 266.915,8 millió forintra módosult, amely 185.935,8 millió forintra teljesült, ez a 
teljes kiadás 36%-a. 
 
A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 11,8 millió forinttal módosult a Roth 
Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadása, valamint Pécsi 
Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos 
intézkedések alapján. Irányító szervi hatáskörben 18.538,5 millió forint módosítás történt, 
amelynek 59,2%-át jogszabály alapján fejezeti hatáskörben végrehajtható módosítással 
érintett intézményi többletbevételek beemelése adja, 37,7%-a fejezeti kezelésű előirányzatból 
biztosított támogatás (pl. kiválósági támogatás, rezidens képzésre nyújtott támogatás), 1,9%-át 
a 2016. július 1-jével összeolvadásra kerülő intézmények előirányzat átrendezése, 1,2%-át 
pedig a más fejezettől (pl. Igazságügyi Minisztérium, ME, Földművelésügyi Minisztérium, 
Belügyminisztérium, Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA)) kapott 
támogatások alkotják. 
 
A dologi kiadások 185.935,8 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 49.553,0 
millió forintot (26,7%), kommunikációs szolgáltatásra 6.192,6 millió forintot (3,3%), 
szolgáltatási kiadásokra 88.323,1 millió forintot (47,5%), a kiküldetés, reklám és propaganda 
kiadásaira 3.394,9 millió forintot (1,8%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadásokra 38.472,2 millió forintot (20,7%) használtak fel az intézmények. A teljesítés az 
előző évhez viszonyítva 4,2%-os csökkenést mutat, amely a szolgáltatási kiadásokon 
jelentkezik annak ellenére, hogy a 2016. év december hónapban megvalósult PPP kiváltás 
több milliárdos dologi kiadás növekedésével járt, leginkább a bérleti és lízing díjakat és a 
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működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásokat megnövelve. A dologi kiadások tavalyi 
évhez viszonyított csökkenése egyrészt az év során végrehajtott működés racionalizációt 
célzó takarékossági intézkedéseknek köszönhető, másrészt a 2015. évben lezáruló pályázatok 
miatt az intézményeknek jelentős összegű kifizetéseik keletkeztek. Ezzel szemben a 2016. év 
az új pályázatok előkészítéséről szólt, amelyekhez kapcsolódóan az előlegek megérkeztek, de 
kifizetésre még csak minimális mértékben került sor. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások teljesítése a 2016. évben 27.985,4 millió forint 
volt. A felsőoktatási intézmények az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat számolták el az 
előirányzat terhére, a jogosult létszám és a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott 
normatívák szerint. A jogcím tartalmazza a hallgatói normatív juttatást, a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjat, a doktori ösztöndíjat, a Köztársasági 
ösztöndíjat/nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat, a tankönyv és jegyzet támogatást, a sportkultúra 
normatív támogatást, a kollégiumi-, lakhatási támogatást, a miniszteri ösztöndíjat, a magyar 
sportcsillagok ösztöndíjat, az új nemzeti kiválósági program ösztöndíjait és a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíj kifizetéseinek összegét.  

Az egyéb működési célú kiadások 1.917,5 millió forint összegű eredeti előirányzata az év 
végére 10.524,8 millió forintra módosult. Ebből 16,9 millió az irányító szervi hatáskörben 
végrehajtott módosítás, illetve 8.590,4 millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott 
növekedés. A módosított előirányzat terhére 9.023,1 millió forint kiadás teljesült, amely 
85,7%-os aránynak felel meg. Ezen a kiemelt előirányzaton kerül elszámolásra a normatív 
finanszírozás alapján biztosított állami támogatás jogosultsági elszámolásából származó 
befizetési kötelezettsége, a nemzetközi kötelezettségek kifizetései (pl. tagdíjak), a különféle 
pályázatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek és más fejezettől kapott 
többlettámogatások terhére teljesített kifizetések, illetve visszafizetések. 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 33.954,3 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 
142.343,5 millió forintra módosult, amely 51.430,2 millió forintra teljesült. A teljesített 
kiadásból a beruházási kiadások 81,4%-ot, a felújítási kiadások 15,9%-ot, az egyéb 
felhalmozási kiadások 2,7%-ot képviselnek.  
Az előirányzatok növekedése országgyűlési hatáskörben 6.570,0 millió forint volt, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján. Az átcsoportosításra került 
összegből 4.070,0 millió forintot a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a 
kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének 
érdekében elvégzendő feladatokra, illetve a Déli pályaudvari részén megvalósítandó sport és 
szabadidős célú városfejlesztés részletes koncepciójának, valamint megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítésének támogatására kapott a Testnevelési Egyetem. 2.500,0 millió 
forint támogatást kapott a Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretein 
belül az idegennyelvű képzéseinek bővítését célzó kapacitásfejlesztési tervének 
megvalósításához szükséges beruházás érdekében. Az országgyűlési hatáskörben biztosított 
összegből a Testnevelési Egyetem 129,2 millió forintot, a Pécsi Tudományegyetem 128,8 
millió forintot használt fel. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzata kormányzati hatáskörben 3.900,0 millió forinttal 
emelkedett, az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 
17.) Korm. határozatban foglaltak alapján. A Debreceni Egyetem 2.400,0 millió forint, a 
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Budapesti Corvinus Egyetem 1.500,0 millió forint fejlesztési támogatásban részesült. A 
felhalmozási kiadások előirányzata intézményi hatáskörben további 92.596,5 millió forinttal 
módosult.  
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 2015. évhez képest 10,3%-os csökkenést mutat, 
tekintettel a 2007-2013. évi programozási időszak 2015. évi lezárására és az új operatív 
programok előkészítési szakaszára. A megjelenő költségek meghatározó része ingatlan 
létesítéshez, tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódik. A tavalyi évhez képest az ingatlan 
beszerzések, létesítésekkel kapcsolatos kiadások mutatnak kiemelkedő, 10.658,6 millió 
forintos növekedést (90%), amely főként az év végi PPP kiváltásokkal indokolható. 

A Kormány a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampusz fejlesztéséről a MOME Campus 
Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló 1769/2013. (XI. 25.) Korm. 
határozatában döntött. Az intézmény a 2016. évben erre a célra 2.280,0 millió forint fenntartói 
többlettámogatást kapott, amelyből a projekt első eleme, a Műhelyház elkészült, a projekt 
második eleme a Média és Műteremház kivitelezési munkálatai 2016. augusztus hónapban, az 
építési engedély kiadása és a közbeszerzési eljárás sikeres lezárása után megkezdődtek. A 
projekt harmadik eleme a Kampuszfejlesztés, amelyhez 2016. decemberben kapta meg az 
intézmény a szükséges építési engedélyt, valamint a közbeszerzés előkészítése is megtörtént. 
A 2016. évben biztosított forrás terhére 497,7 millió forint felhasználás realizálódott. A tervek 
szerint a 2018-ig tartó átfogó fejlesztés célja, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Európa egyik vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé válhasson. 

A korábbi PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, üzemeltetési 
költségeinek kifizetésére – az év végi kiváltásokon kívül – 18 felsőoktatási intézménynél 
10.301,7 millió forint összegben került sor állami támogatásból.  

5.520,5 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi oktatási-kutatási infrastruktúrák 
bérleti díjához, üzemeltetéséhez: 

− a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni, mosonmagyaróvári, szombathelyi, győri és 
székesfehérvári oktatási épületei;  

− az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort projektje; 
− a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q oktatási épülete; 
− a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épülete; 
− az Eszterházy Károly Egyetem egri és gyöngyösi oktatási épületei;  
− a Dunaújvárosi Egyetem oktatási centruma; 
− a Pallasz Athéné Egyetem oktatási épülete; 
− a Nyíregyházi Egyetem B, D, E oktatási épületei;  
− Semmelweis Egyetem FOK Oktatási Központ, Elméleti Orvostudományi Központ; 
− az Eötvös József Főiskola 3 szintes könyvtárépülete, 290 fős nagyelőadója; 
− a Szent István Egyetem békéscsabai oktatási épülete; 
− az Óbudai Egyetem oktatási épülete; 
− Miskolci Egyetem Zenepalota; 
− Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar oktatási épülete. 

 
4.351,8 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi meglévő kollégiumi 
rekonstrukciók bérleti díjához, üzemeltetéséhez: 

− a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Kollégium és Markusovszky II. Kollégium ; 
− a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kármán Tódor Kollégiuma és 

Schönherz Zoltán Kollégiuma; 
− a Pannon Egyetem Központi Kollégiuma;  
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− a Pécsi Tudományegyetem öt kollégiuma;  
− a Szent István Egyetem öt kollégiuma; 
− a Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma és Somogyi Imre 

Kollégiuma; 
− a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületei;   
− az Eszterházy Károly Egyetem Leányka utcai kollégiuma;  
− a Kaposvári Egyetem kollégiuma; 
− a Pallasz Athéné Egyetem kollégiuma; 
− a Dunaújvárosi Egyetem Dózsa György úti kollégiuma; 
− a Nyíregyházi Főiskola Egyetem Campus Hotel és Kollégiuma. 
− Széchenyi István Egyetem Famulus Tanszálló és Kollégium 

 
429,4 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi új diákotthoni fér őhelyek bérleti 
díjához, üzemeltetéséhez:  

− az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma; 
− a Nyíregyházi Egyetem Sóstói úti diákhotele;  
− a Debreceni Egyetem Kassai úti diákhotele; 
− a Nyugat-magyarországi Egyetem Diákotthon;  
− az Eszterházy Károly Egyetem diákhotele; 
− a Pannon Egyetem Hotel Magister diákotthona;  
− a Szent István Egyetem gödöllői diákotthona; 
− a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épülete. 

 
Bevételek alakulása 
 
A felsőoktatási intézmények 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 282.735,3 millió forint 
volt, amely év közben 470.642,6 millió forintra módosult. A ténylegesen befolyt 466.369,3 
millió forint bevétel a módosított előirányzat 99,1%-a, amely a 2015. évhez képest 31%-kal 
nőtt.  

Az egyetemek, főiskolák 2016. évi közhatalmi bevétele (igazgatási szolgáltatási díjbevétel) 
77,3 millió forintra terjesült, amely az előző évihez képest 14,2 millió forinttal, 15,5%-kal 
csökkent.  

A működési bevételek az előző évhez képest 112,0 millió forint, összesen 0,1%-os 
csökkenést mutatnak, amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:  

− a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 41.272,6 millió forint; 
− az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 58.167,3 millió forint. 

A működési bevételek 103.795,2 millió forint eredeti előirányzata irányítószervi hatáskörben 
17.294,8 millió forinttal emelkedett. Intézményi hatáskörben 101,6 millió forinttal növekedett 
az államháztartásról szóló CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 34/B. § alapján, a Márton Áron Szakkollégiumi hálózat működtetésével kapcsolatos 
feladatok Eötvös Loránd Tudományegyetem részére történő átadás kapcsán. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről pénzeszköz teljesítése 240.669,7 
millió forint volt, amely 29,4%-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A támogatás 
60,6%-a TB alaptól, 28,4%-a EU-s programokra és hazai társfinanszírozása fejezeti kezelésű 
előirányzatból, 3,3%-a központi költségvetési szervektől, 6,7%-a elkülönített állami 
pénzalapoktól, 1%-a egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból származott. 
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Az egyetemek, főiskolák működési célú átvett pénzeszközeinek teljesítése 11.796,9 millió 
forint volt, amely az előző évhez képest 4,4%-kal nőtt. A bevétel nemzetközi szervezetektől, 
egyéb külföldiektől, közvetlenül az Európai Uniótól, vállalkozásoktól, egyháztól, gazdasági 
társaságtól és civil szervezetektől származik. 

A felsőoktatási intézmények felhalmozási bevétele 303,7 millió forintra teljesült, ez az előző 
évhez képest 80,6 millió forinttal, 36,1%-al nőtt. Ingatlanok értékesítéséből 174,6 millió forint 
bevétel folyt be, amelynek legnagyobb részét, 100,0 millió forintot a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem az MTA részére 2010. évi szerződés alapján értékesített Q2 
épület esedékes vételárrészlete, valamint 72,7 millió forint a Magyar Táncművészeti Főiskola 
1146 Budapest, Csantavér utca 10. szám alatti ingatlan (vendégház) értékesítéséből befolyt 
összeg képezi. A feleslegessé vált, vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi 
eszközök, gépek berendezések, járművek értékesítéséből 61,4 millió forint, immateriális javak 
értékesítéséből 32,9 millió forint, részesedések megszűnéséhez kapcsolódóan a Nyugat-
magyarországi Egyetemnél és a Debreceni Egyetemnél összesen 30,1 millió forint bevétel 
keletkezett. Részesedés értékesítéséből a Pannon Egyetemnek, a Miskolci Egyetemnek és az 
Eszterházy Károly Egyetemnek származott bevétele, összesen 4,7 millió forint értékben.  

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől pénzeszköz teljesítése 
101.102,4 millió forint volt, amely 54.761,0 millió forinttal, 118,2%-kal több a 2015. évihez 
viszonyítva. A támogatás 57,1%-a EU-s programokból és hazai társfinanszírozásból, 35,7%-a 
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, 6,6% elkülönített állami pénzalapoktól, 0,5% központi 
költségvetési szervektől, valamint 0,1%-a helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől 
származott.  

Az egyetemek, főiskolák felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek teljesítése 817,6 millió 
forint volt, amely az előző évhez képest 371,3 millió forinttal, 83,2%-kal emelkedett. A 
bevétel nemzetközi szervezetektől, egyéb külföldi partnerektől, közvetlenül az EU-tól, 
vállalkozásoktól, gazdasági társaságtól, civil szervezetektől és magánszemélyektől 
(munkáltatói lakásépítési kölcsön visszatérülése) származik. 

A felsőoktatási intézmények 2016. évi támogatása 195.338,9 millió forint volt, ami az előző 
évihez képest 4.731,0 millió forinttal, 2,5%-kal emelkedett.  

 

Költségvetési maradvány 
 
A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási bevétele 
752.444,9 millió forint, alaptevékenységének költségvetési és finanszírozási kiadása 
516.585,1 millió forint, így az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának összege 
235.859,8 millió forint, amely a 2016. június 30-án megszűnt négy főiskola maradványát  
(-25,4 millió forint) is tartalmazza.  Az állami felsőoktatási intézmények 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 235.885,2 millió forint, amelyből 1.199,3 millió 
forint az önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A maradványból az előző évek 
maradványa 1.894,8 millió forint. A maradványok 46,7%-a európai uniós forrásból 
finanszírozott programok maradványa, mivel a pályázatok túlnyomó része 100%-os 
támogatási előlegként november-december hónapokban kiutalásra kerültek, azonban a 
programokhoz köthető feladatellátás a 2017. vagy az azt követő éveket érinti. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 36,8%-át a felsőoktatás alapfeladataira biztosított 
támogatás (áthúzódó szállítói kötelezettségek, képzési, kutatási bevételek maradványa, a 
felsőoktatási normatív támogatások: hallgatói juttatás, képzési támogatás elszámolása, FSA-
ból kapott támogatások maradványa) teszi ki. A fennmaradó részt - az év végén beérkező - 
társadalombiztosítási alapból, elkülönített állami pénzalapból, nemzetközi szervezetekkel 
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együttműködésben megvalósuló programok, illetve egyéb szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok maradványai képezik. 
Az egyetemek, főiskolák 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 90.736,7 millió forint 
volt, amelyet az intézmények nagyrészt infrastrukturális fejlesztésekre (pl. szoftver licencek 
megújítása), kampusz fejlesztésre,  épületek állagmegóvására, tárgyi eszközök élettartamának 
növelését célzó feladatok végrehajtására, hallgatói ösztöndíjak és külső oktatók bérének 
kifizetésére fordították. 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 11,3%-kal, 96.107,0 millió 
forinttal nőtt a 2016. évben, elsősorban aktivált beruházásokból és felújításokból adódóan. Az 
immateriális javak bruttó értéke 1.516,7 millió forinttal, az ingatlanok értéke 52.578,4 millió 
forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 26.519,1 millió forinttal, a 
tenyészállatok értéke 51,0 millió forinttal, a beruházások, felújítások bruttó értéke pedig 
15.441,8 millió forinttal növekedett az év során.  

Az immateriális javak beszerzése 963,8 millió forint, a nem aktivált beruházások értéke 
8.140,3 millió forint, illetve a nem aktivált felújítások bruttó értéke 3.494,9 millió forint volt. 
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték bruttó összege ingatlanok esetében 36.461,7 
millió forint, gépek, berendezések felszerelések, járművek esetében 15.253,7 millió forint, 
tenyészállatok vonatkozásában 27,0 millió forint. 

Térítésmentes átvételre immateriális javak esetében 4,9 millió forint, gépek, berendezések, 
felszerelések esetében 389,7 millió forint összegben került sor. Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni jogok vonatkozásában 994,1 millió forint átvétel történt, amelyből 883,5 millió forint 
az ELTE ingatlanállományának értékét növelte a Márton Áron Szakkollégium átvétele miatt.  

Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele immateriális javak 
vonatkozásában 223,2 millió forint, ingatlanok esetében 11.512,4 millió forint összegben 
történt, amely nagy részben a Budai Campus három karának a Szent István Egyetemhez 2016. 
január 1. napjával történt csatlakozása miatt, valamint az Állatorvostudományi Egyetem 
létrejöttéhez köthető. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében átvétel 8.033,5 
millió forint összegben, tenyészállatok vonatkozásában 17,8 millió forint, beruházások és 
felújítások esetében 138,9 millió forint átvétel történt. Az egyéb növekedés bruttó értéke 
összesen 10.451,0 millió forint.  

Immateriális javak értékesítése 4,1 millió forint, ingatlanok értékesítésére 4,4 millió forint, 
gépek, berendezések értékesítésére 434,6 millió forint összegben, tenyészállatok 
értékesítésére 10,3 millió forint összegben került sor. Az immateriális javak selejtezésére 
575,6 millió forint értékben, ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékének csökkenésére 144,5 
millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére, megsemmisülésére 
7.358,9 millió forint, tenyészállatok esetében 6,7 millió forint, beruházások és felújítások 
tekintetében 85,7 millió forint bruttó összegben történt.  
Térítésmentes átadás okán az immateriális javak értéke 102,8 millió forinttal, a gépek, 
berendezések értéke 3.662,2 millió forinttal, az ingatlanok bruttó értéke 4.221,8 millió 
forinttal csökkent. Ez utóbbi teljes egészében a Budapesti Corvinus Egyetemhez köthető, ahol 
megtörtént a Budai Campus Karainak átadása, valamint a Kecskeméti Kutatóközpont 
ingatlanjainak 2013. év végi átadása az elhúzódó egyeztetési folyamatok miatt a 2016. 
években került ki az intézmény könyveiből.  
Vagyonkezelésbe adás miatti átadásból, vagyonkezelői jog visszaadásából adódóan az 
immateriális javak értéke 118,5 millió forinttal, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 
8.119,0 millió forinttal csökkent. Ez utóbbi összeg 62%-a Szent István Egyetemnél az 
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Állatorvostudományi Kar illetve az Alkalmazott, Bölcsészeti és Pedagógia Kar 2016. július 
1-jével történt kiválásából adódott. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 4.542,5 millió forinttal, a 
tenyészállatok értéke 17,8 millió forinttal, a beruházások és felújítások értéke 138,9 millió 
forinttal csökkent a 2016. évben. Az egyéb csökkenés bruttó értéke összesen 33.439,9 millió 
forint. 

A befektetett eszközök bruttó értékének 18,9%-a nullára leírt. A 2016. évben elszámolt terv 
szerinti értékcsökkenés 48.414,1 millió forint, valamint 24.214,0 millió forint értékcsökkenés 
kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 33,0 millió forint. A 
befektetett eszközök nettó értéke 500.598,3 millió forint volt az év végén. 

Az eszközök bekerülési értéke 4.435,1 millió forinttal emelkedett a 2015. évhez képest, 
legnagyobb mértékben a követelések bekerülési értékében bekövetkezett 1.682,9 millió 
forintos növekedésnek köszönhetően.  

A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. A követelések 
állományának összegét jelentősen befolyásolja továbbá, hogy az önköltséges hallgatók aránya 
a 2016. évben tovább növekedett, illetve a hallgatók megtartása érdekében az intézmények az 
önköltségek részletekben történő megfizetését is lehetővé tették. Az intézmények által végzett 
követeléskezelés folyamatos. A fizetési késedelembe került gazdasági szereplőknek, 
hallgatóknak az intézmények rendszeres időközönként fizetési emlékeztetőket, felszólításokat 
küldenek, a jogi igazgatóságaikon keresztül fizetési meghagyásokat, végrehajtási eljárásokat 
kezdeményeznek. 

2016. évben az állami felsőoktatási intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak. 

A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány 
gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzési eljárás útján – 
intézményi kereten kívüli szervezeti formában lát el (például a PPP konstrukcióban 
felújított, létesített épületek, főzőkonyhák üzemeltetése, belső irodai kézbesítés, szállítás, 
műszaki hibaelhárítás, őrző-védő szolgálat, gyermekélelmezés, oktatási épületek takarítása, 
botanikus kert fenntartása, klinikákon belső betegszállítás, sejtterápiás kezelések, stb.). 

A felsőoktatási intézmények közül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
letéti számlájának megnyitására Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkaközvetítői 
tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A tevékenységének folytatásához 0,5 
millió forint biztosítékot kezel letéti számlán, amelyen év közben forgalom nem volt.  

A munkáltató által a dolgozók részére nyújtott kamatmentes lakásvásárlási, felújítási 
kölcsönök folyósítása az évente befolyt törlesztő részletek visszaforgatásával történt. Az 
OTP-nél vezetett lakásalap számlán elkülönített összegből intézményenként általában 2-20 főt 
részesítettek visszatérítendő támogatásban. A kölcsön összege átlagosan 200.000-1.500.000 
forint/fő között volt.  

 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek 
 
A 2015. évi pályázatok lezárását követően a felsőoktatási intézményeknél az európai uniós 
források felhasználása a 2016. évben is meghatározó volt. A felsőoktatási intézmények 
önállóan, egymás között létrejött, valamint piaci szereplőkkel megkötött konzorciumi 
együttműködés keretében valósították meg a pályázatokban meghatározott feladatokat.  

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek a finanszírozás szempontjából 2 csoportba 
oszthatóak, a vegyes (hazai és EU-s) és a közvetlen EU-s forrásokra. Az Új Magyarországi 
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Fejlesztési Tervhez - Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó projektek finanszírozása a 
Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az infrastrukturális és 
munkahelyteremtő beruházásokat, fejlesztési projekteket, az Európai Szociális Alap a 
foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projekteket finanszírozta.  

A 2016. évi támogatások a felsőoktatási intézmények szervezeti és képzési kapacitásai 
korszerűsítésének, kutatás-fejlesztési feladatainak, szolgáltatásaik fejlesztésének 
megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentettek [például: TÁMOP, EGT/Norvég Alap, 
egyéb nemzetközi támogatási programok (EU5-ös, EU6-os, EU FP6, EU FP7) 

Az egyetemek, főiskolák az alábbi hazai társfinanszírozással megvalósult EU-s pályázatokban 
vettek részt, amelyek többek között a jelzett célok megvalósításához nyújtottak támogatást:  

− TIOP pályázatok: a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 
infrastrukturális és informatikai fejlesztéseket segítették, 

− TÁMOP pályázatok: a felsőoktatás minőségének az egész életen át tartó tanulással 
összhangban történő javítását, munkaerő-piaci kompetenciaigények képzési 
rendszerbe integrálásának a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének javítása 
érdekében, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó 
szolgáltatás-fejlesztését, tehetséggondozási rendszer és tudományos képzési műhelyek 
fejlesztését, tananyagfejlesztést, természettudományi, környezetgazdálkodási tananyag 
fejlesztését stb. szolgálták, 

− VEKOP pályázatok Pest megye, Budapest és Érd fejlesztéseihez biztosít forrásokat, a 
helyi gazdaság megerősítésére és a helyi foglalkoztatás bővítésére, a szereplők saját 
fejlesztési elképzeléseit támogatva; 

− EFOP pályázat a felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése, nemzetköziesítése, oktatói-
kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer 
fejlesztése; 

− KEOP pályázat keretében került sor az energetikai hatékonyságot javító fejlesztésekre, 
kollégiumi felújításokra, 

− GINOP K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése; 
− H2020 pályázat ipari versenyképesség erősítése, kiváló tudomány megteremtése, 

kutatás-fejlesztés erősítése 
− KMOP pályázat keretében megvalósult projektek: komplex információs on-line 

szolgáltatások kialakítása, gyakorlatorientált oktatás kifejlesztése, centralizáció, 
tömbszerű működés kialakítása (pl. új betegellátó egység, laborfejlesztés), 

− EMGA pályázat az agrárképzéshez, tangazdaságok fejlesztéséhez nyújtott kiemelkedő 
lehetőséget, 

− GOP pályázat a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatását, a határon 
túli együttműködési programokra elnyert pályázatok a munkahelyteremtést, térségi, 
innovatív turisztikai fejlesztéseket szolgálták. 

Az Európai Területi Együttműködés célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb 
integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül háromféle 
programtípus került meghatározásra, a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális 
együttműködések, amelyek Európa területi integrációját, területi kohézióját kívánják 
elősegíteni. A transznacionális programok célja az innováció javítása, az együttműködés 
ösztönzése a régiók és városok versenyképességének és vonzerejének növelése által.  

A TKA által meghirdetett – nemzetközi szerződéseken alapuló – pályázati programokból (pl. 
Erasmus+, Jean Monnet) több intézmény is támogatásban részesült. A pályázati tevékenység 
eredményeként képzési programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás 
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támogatása valósult meg, és nem utolsó sorban az intézmények tevékenységét biztosító 
infrastrukturális feltételek minősége és mennyisége is javult.  
 
A felsőoktatási intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, 
közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok tevékenységének 
értékelése. 
 
A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi táblázat 
szemlélteti.  
 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

Agria TISZK Nonprofit Kft. 
(EKE/EKF) 

0,5 20,0 0,1 0,0    

Alma Mater Tanétterem 
Szolgáltató Kft. (BGE) 

4,0 100,0 4,0 0,0    

AVE-FON Kutatásfejlesztési 
és Szolgáltató Kft. (DE, 
2016. 07. 13-án 
végelszámolással megszűnt) 

0,6 13,0 0,1 0,0  

AIPA (Alföldi 
Iparfejlesztési) Nonprofit 
Kft. (PAE/KF) 

6,0 25,0 1,5 0,0    

Agrár- és Élelmiszer-
tudományi Tudásközpont 
Nonprofit Kft. (KE) 

61,0 100,0 3,0 0,0    

Bács-Szakma Szakképzés-
fejlesztési és Szervezési 
Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(EJF) 

5,0 0,6 0,0 0,0    

BCE Innovációs Központ 
Kft. 

-116,2 100,0 3,0 0,0    

BCE Nemzeti Cégtár 
Nonprofit Zrt. 

15,9 51,0 5,1 0,0    

Bionanoferm Kutató- és 
Fejlesztő Kft. (DE) 

7,7 25,0 0,7 0,0    

Bionokai Innovációs 
Központ Nonprofit Kft. (SE) 

20,0 50,0 11,5 0,0    

Biopolisz Szegedi 
Innovációs Kft. (SZTE) 

12,0 73,2 12,0 0,0    

BME Bioprocess Kft./ BME 
Üzemeltető Szolgáltató Kft. 
(2015.03.23-tól) 

67,6 100,0 3,0 0,0    

BioDiagnostica Kutató, 
Fejlesztő, Hasznosító és 
Szolgáltató Kft. (DE) 

29,2 5,3 0,2 0,0    

BME INNOTECH 
Szolgáltató Kft. 

92,2 100,0 60,5 0,0    
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

BME Viking Zrt. 58,5 100,0 15,0 652,4 
pályázati 
projektek 
megvalósítása 

BME ITS Nonprofit Kft. 52,0 100,0 5,0 0,0    

Campus-Land Nonprofit Kft. 
(NYE) 

5,8 100,0 5,8 0,0    

CAMPUS PRAKTIKA 
Nonprofit Kft. (DE) 

3,3 100,0 3,0 0,0    

CAMPUS-VÉD 2000 Kft. 
(DE) 

3,0 100,0 3,0 0,0   

Cetox Kft. (DE) 5,2 14,7 0,4 0,0    

Civis Fit Zrt.(DE) 1,7 20,0 2,0 0,0    

DDKKK Nonprofit Zrt. (f. 
a.) (PTE) 

„n. a.” 11,6 2,5 0,0    

DEAK Kooperációs Kutatási 
Zártkörűen Működő 
Nonprofit Rt. (SZTE) 

48,0 71,4 15,0 0,0    

Dél-Dunántúli regionális 
Élelmiszer Innovációs Kft. 
(KE) 

8,0 9,1 0,1 0,0    

Debreceni Labdarugó 
Akadémia Nonprofit Kft. 
(DE) 

78,6 33,3 5,2 0,0    

Debreceni Agrárcentrum 
Innovációs Nonprofit 
Közhasznú Kft. (DE) 

205,9 100,0 5,0 0,0    

Debreceni Egyetem Atlétikai 
Club Nonprofit Közhasznú 
Kft. (DE) 

3,4 96,7 2,9 0,0    

Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi 
Továbbképző Központ 
Szolgáltató Kft. (DE) 

21,4 100,0 3,0 0,0    

Debreceni INFO Park 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
(DE) 

121,3 100,0 215,0 0,0    

Debreceni Informatikai 
Kutató-fejlesztő Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(DE) 

57,3 33,3 1,0 0,0    

Debreceni Lovasakadémia 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(DE) 

38,0 100,0 3,7 0,0    

Debreceni Universitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
(DE) 

73,4 100,0 5,2 0,0    
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

Debreceni Nyári Egyetem 
Oktatási Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
(DE)  

33,2 0,0 11,5 0,0    

DABIC Dél-Alföldi Bio-
Innovációs Centrum 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(SZTE) 

58,0 69,7 40,0 0,0    

DLA Utánpótlás Kft. (DE) -45,6 33,3 1,0 0,0    

EDC Debrecen Nonprofit 
Kft. (DE) 

33,7 14,0 1,4     

ELI-HU Kutatási és 
Fejlesztési Nonprofit Kft. 
(SZTE) 

31,0 90,5 28,0 164,0 
Működési 
támogatás 

ENERA Nonprofit Kft. 
(NYE) 

8,9 11,3 1,0 0,0    

EGERFOOD Kft. 
(EKE/EKF) 

10,0 74,2 7,4 0,0    

Eger Innovations Nonprofit 
Kutatásfejlesztési Kft. 
(EKE/EKF) 

3,0 53,3 1,6 0,0    

Egyetemi Centrum 
Szolgáltató Kft. (PE) 

3,0 100,0 3,0 0,0    

ELTE Idegennyelvi 
Továbbképző Központ Kft. 

20,0 100,0 20,0 0,0    

ELTE Eötvös Kiadó Kft. 100,0 100,0 100,0 0,0    

ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő 
Nonprofit Kft. 

0,3 26,0 0,3 0,0    

ELTE Sport Sportszolgáltató 
Kft. 

10,0 100,0. 10,0 0,0    

ELTE Egyetemi 
Szolgáltatásszervező Kft. 

20,0 100,0 20,0 0,0    

ELTE Peregrinus Hotel 
Szálláshely-szolgáltató Kft. 

15,0 100,0 15,0 0,0    

ECOTECH Közép-Európai 
Technológiai és Innovációs 
Nonprofit Közhasznú 
Nonprofit Kft. (DUE) 

61,0 100,0 10,0 0,0    

Foundry-Solid Egyetemi 
Innovációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. (ME) 

8,1 80,0 1,6 0,0    

GAK Oktató, Kutató és 
Innovációs Nonprofit Kft. 
(SZIE) 

41,8 67,0 28,0 0,0    

Georgikon Tanüzem Oktató 
és Kutatás- Hasznosító 
közhasznú Nonprofit Kft. 
(PE) 

212,6 100,0 100,0 0,0    
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

GATE Tanácsadó Innovációs 
Oktató és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(SZIE) 

3,0 50,0 1,5 0,0    

Hotel Estella Kft. 
(EKE/EKF) 

2,0 100,0 2,0 0,0    

INNOGEO Kutató- és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(SZTE) 

5,0 25,0 1,0 0,0    

INNOVA Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési és 
Innovációs Nonprofit Kft. 
(DE) 

64,4 55,0 1,6 0,0    

INNOVATÍV 
Élelmiszeripari Klaszter Kft. 
(DE) 

13,3 40,0 1,2 0,0    

JuridEco Zrt. (PTE) 10,9 100,0 5,0 0,0    

Károly Róbert Spektrum Kft. 
(EKE/ KRF) 

3,0 100,0 0,0 0,0    

KRF Kutató és Oktató 
Nonprofit Kft. (EKE/ KRF) 

68,3 100,0 0,0 0,0    

Kecskeméti TISZK 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
(PAE/ KF) 

43,8 0,2 0,1 0,0    

KIS BORKÚT 2000 
Kereskedelmi Szolgáltató Bt. 
(BCE) 

-18,9 10,0 0,0 0,0    

KDRIÜ Nonprofit Kft. (PE) 63,9 16,7 8,0 0,0    

LENERG 
Létesítményenergetikai, 
Mérnöki és Tanácsadó 
klaszter Kft. (DE)   

54,7 20,8 0,6 0,0    

Mátra Energiaültetvény Kft. 
(EKE/KRF) 

15,0 100,0 15,0 0,0    

Merkating Innovációs és 
Tanácsadó Közhasznú 
Nonprofit Kft. (PAE/SZF) 

7,0 100,0 5,0 0,0    

Mecsek Pharma Kft. (PTE) -96,2 0,0 0,1 0,0    

Nereus Park Hotel Kft. (PE) 29,0 100,0 29,0 0,0    

Nyírségi Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kft. 
(NYE) 

3,0 3,7 0,1 0,0    

Nyír-Inno-Spin Kft. (NYE) 3,0 51,3 1,5 0,0    
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

Nyugat-magyarországi 
Egyetem Kooperációs 
Kutatási Központ Nonprofit 
Kft.  

3,0 100,0 3,0 0,0    

NymE-ERFARET Nonprofit 
Kft. 

3,0 100,0 3,0 0,0    

Nyugat-Pannon Járműipari 
és Mechatronikai Központ 
Nonprofit Kft. 

3,0 4,0 0,1 0,0   

MSE Kft. (DE) 23,6 78,0 2,3 0,0    

Óbudai Egyetem Szolgáltató 
Kft. 

30,3 100,0 3,0 0,0    

ÖKORET Spin-off Zrt. (PE) -241,7 100,0 9,0 0,0    

PET Medicopus 
Diagnosztikai és Kutató 
Nonprofit Kft. (KE) 

370,0 100,0 2 929,0 0,0    

PTE Pályázati Menedzsment 
Nonprofit Kft 

1,1 100,0 3,0 0,0    

PlasmoProtect Szolgáltató és 
Kutató-fejlesztő Kft. (SZIE) 

2,0 30,0 0,7 0,0    

Pannon Bio-Innováció Kft. 
(PE) 

3,0 51,0 1,5 0,0    

Pannon Famulus 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (NYME-SZE) 

30,0 100,0 30,0 0,0    

Pannon Marketing Kft. (PE) -10,4 100,0 3,0 0,0   

Pécsi Egészségipari 
Innovációs Központ Zrt. 
(PTE) 

22,0 1,1 0,1 0,0    

Pécsi Tudásközpont Kft. 
(PTE) 

27,4 49,0 9,8 0,0    

PHARMAPOLIS Debrecen 
Kutató és Fejlesztő Kft. (DE) 

-62,3 12,0 0,4 0,0    

Pharmapolis Klaszter Kft. 
(DE) 

21,2 40,0 4,0 0,0    

Pharmatom Hungaria Kft. 
(DE) 

2,0 10,0 0,3 0,0    

Reg-EÜINFO Észak-alföldi 
Regionális Egészségügyi 
Informatikai Nonprofit Kft. 
(DE) 

10,5 9,3 0,3 0,0    

REOF Nonprofit Kft. (DE) 213,7 100,0 30,0 0,0   

Semmelweis Kiadó és 
Multimédia Stúdió Kft. (SE) 

185,0 100,0 172,3 10,0 
Tankönyv és 
jegyzettámogatás 
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

SOPRONTISZK 
Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(NymE) 

3,3 17,1 0,6 0,0    

„Somogyi Esély” Nonprofit 
Kft. (KE) 

0,0 40,0 0,0 0,0    

SZIE Víz és 
Környezetvédelmi 
Innovációs és Szolgáltató 
Centrum Nonprofit Kft. 
(SZIE) 

0,5 100,0 1,0 0,0    

SZIE Sport és Szabadidő 
Központ Nonprofit Kft. 

3,0 100,0 3,0 0,0    

Spin-Direkt Kft. (NYE) 2,3 51,1 1,2 0,0    

SZIE Kiadó Nonprofit Kft. 3,0 100,0 3,0 0,0    

Sárrét Metál Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (SZIE) 

2,8 14,3 0,4 0,0    

SZOTE Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
(SZTE) 

69,0 100,0 3,1 0,0    

SZTE Tangazdaság Kft. 
(SZTE) 

58,0 100,0 3,0 32,0  
területalapú és 
állattenyésztési 
támogatás  

Szilícium Mező Kft. 
(PAE/SZF) 

3,0 10,0 0,3 0,0    

Szilícium Mező Kft.(DE) 3,0 40,0 1,2 0,0    

Tiszaliget Turisztikai és 
Vendéglátó Kft. (PAE/SZF) 

6,0 100,0 5,0 0,0    

Ud-Genomed Medical 
Genomic Techologies 
Kutatás-fejlesztési és 
Szolgáltató Kft.(DE) 

54,3 50,0 6,0 0,0    

Uni-Famulus Kdt. (SZE) 30,0 "na" "na"     

Uni-Flexys Közhasznú 
Nonprofit Kft. (ME) 

3,3 100,0 3,0 0,0    

Uni-Energy Egyetemi Kutató 
és Fejlesztő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (ME) 

3,3 100,0 0,5 0,0    

UNI-MED Szeged Kft. 
(SZTE) 

-8,0 100,0 3,0 0,0   

Universitas Service 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(DUE) 

183,0 100,0 3,0 0,0    
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

(millió forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

aránya (%) 
összege 
(millió 
forint) 

Universitas-Szegedi 
Innováció Nonprofit 
Kft.(SZTE) 

50,0 51,0 5,1 0,0    

Universitas Fidelissima 
kereskedelmi, Szolgáltató és 
Üzemeltető Kft. (NymE) 

3,0 100,0 3,0 0,0    

UNI-POWER Kft. (KE) -0,7 10,0 0,0 0,0    

Yes - Your Education 
Service Oktatás Szervező és 
Tanácsadó Kft. (SE-SZTE) 

38,0 50,0 10,5 0,0   

Zaniotech Kft. (SZIE) 1,0 30,0 0,3 0,0    

Összesen     4.130,0 826,4   

 

Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja a nevelési, 
oktatási, kutatási, egészségügyi, tervezési, műszaki tevékenység (pl.: Debreceni INFO Park 
Nonprofit Közhasznú Kft., BME INNOTECH Szolgáltató Kft., Biopolisz Szeged Innovációs 
Kft., PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.), kulturális és szociális tevékenység (pl.: 
CAMPUS PRAKTIKA Nonprofit Kft.), szabadidő, sport tevékenység (pl.: Debreceni 
Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., ELTE Sport Kft.), hallgatói jegyzet- és 
tankönyvellátás, könyvkiadás (pl.: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., ELTE 
Eötvös Kiadó Kft.), regionális fejlesztések, szolgáltatási feladatok ellátása. A részesedések 
közül kiemelkedő a Kaposvári Egyetem 2.929,0 millió forint összegű részesedése a PET 
Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.-ben, amely európai hírű egészségügyi diagnosztikai 
tevékenységet folytat. A Pannon Egyetemnek 100,0 millió forint részesedése van a Georgikon 
Tanüzem Oktató és Kutatás- Hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft-ben, amely közhasznú 
tevékenységként vállalta az Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar oktatási 
tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a 
növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Jelentős a Semmelweis Kiadó 
és Multimédia Stúdió Kft. 172,3 millió forint, valamint az ELTE Eötvös Kiadó Kft. 100,0 
millió forint nagyságrendű részesedése, amelynek fő tevékenysége a könyvkiadás, 
könyvértékesítés, könyvkiadói és nyomdaipari szolgáltatás. A 2016. évben a Semmelweis 
Egyetem közös intézményi gazdasági társaságot alapított a Szegedi Tudományegyetemmel 
külföldi hallgatók toborzásának végzésére 50-50%-os tulajdonosi részesedéssel, Yes - Your 
Education Service Oktatás Szervező és Tanácsadó Kft. néven. A Debreceni Egyetem 
2016.01.16-ai hatállyal 100%-os tulajdonrészt szerzett a REOF Regionális Egészségügyi, 
Oktatási és Fejlesztési Nonprofit Kft-ben, 2016.07.01-ei hatállyal 100%-os tulajdonrészt 
szerzett a CAMPUS-VÉD 2000 Kft-ben. 

A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 826,4 millió forinttal támogatták a 
gazdálkodó szervezeteket. A támogatások a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú 
elképzeléseihez kapcsolódtak, alapvetően az oktatási-, egészségügyi-, sport-, és kulturális 
tevékenységek teljes körű ellátását segítik elő. A társaságok az intézményekkel 
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együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas színvonalon történő 
megvalósításához. 
 
A felsőoktatási intézmények által létrehozott alapítványok 
 

Az egyetemek, főiskolák által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást 
nyújtanak az oktatásban résztvevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás színvonalának 
megtartásához, tevékenységük a hallgatók továbbképzését, műszaki-tudományos 
szakismeretek oktatásához szükséges feltételeinek biztosítását, elhelyezési körülményeinek 
javítását, a közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb 
feltételeinek megteremtését szolgálta. 

Az alábbi alapítványokban gyakorolnak alapítói jogokat felsőoktatási intézmények: 
 
Budapesti Corvinus Egyetem: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány,  
Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány, Vezetésfejlesztés Alapítvány; 
Dunaújvárosi Egyetem: Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány, Kerpely 
Kollégiumfejlesztési és Oktatási Közalapítvány;  
Budapesti Gazdasági Egyetem: Dunántúli Közgazdász Képzésért Alapítvány, megszűntetés 
alatt álló Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány; 
Pécsi Tudományegyetem: Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány, Pro Medicina Quinque 
Eclésiensis Alapítvány, Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány, Pro Pannonia 
Kiadói Alapítvány, Fogd a kezem Alapítvány, Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért 
Alapítvány; 
Miskolci Egyetem: Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány;  
Nyugat-magyarországi Egyetem: Schneller István Alapítvány; 
Semmelweis Egyetem: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Alapítvány; 
Szegedi Tudományegyetem: Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Sófi József a Szegedi 
Tehetségekért Alapítvány, Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány, Szegedi Universitasért 
2007 Alapítvány. 
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
20/2 Normatív finanszírozás 

20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 17 034,7   17 034,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -10,0   -10,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 510,3 510,3     

- 2016. évi többletbevétel 524,0 524,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -379,0   -379,0   

- Saját intézménytől átcsop.  előir. fejezeti kez. előir.-ra 32,7   32,7   

Módosítások összesen 678,0 1 034,3 -356,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 17 712,7 1 034,3 16 678,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 17 034,7 0,0 17 034,7 

Módosítások kedvezményezettenként -10,0 0,0 -10,0 

 - saját intézménynek -10,0 0,0 -10,0 

    = meghatározott feladatra -10,0 0,0 -10,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 688,0 1 034,3 -346,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 510,3 510,3 0,0 

- 2016. évi többletbevétel 524,0 524,0 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -379,0 0,0 -379,0 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 32,7 0,0 32,7 

2016. évi módosított előirányzat 17 712,7 1 034,3 16 678,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 16 882,4 17 034,7 17 034,7 17 712,7 17 262,5 102% 97% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 492,2     524,0 524,0 106% 100% 

Támogatás 16 802,6 17 034,7 17 034,7 16 678,4 16 678,4 99% 100% 

Előirányzat-maradvány 97,9 –   510,3 510,3 521% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (3 db) 233,0 233,0   

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db) 25,8 25,8   

− alapítvány (9 db) 322,6 322,6   

− közalapítvány (2 db) 229,9 229,9   

− nonprofit társaság (3 db) 196,8 196,8   

− gazdasági társaság (5 db)  614,9 614,9   

− egyéb (megjelölve) 15 639,5 15 639,5 0,0 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 38,0 38,0   

 egyház (63 db) 15 601,5 15 601,5   

Összes kifizetés 17 262,5 17 262,5 0,0 

 
Az előirányzaton 16.678,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 
Az előirányzat felhasználásának jogi hátterét az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosította. 
Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények állami (rész)ösztöndíjas 
hallgatóinak, a kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatók támogatását, az intézmények 
kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, 
valamint a magán felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok támogatási 
összegét. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, 
kollégiumi ellátásra jogosult, de kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatóinak lakhatási 
támogatását, a nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali 
tagozatos hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek 
előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-nevelési 
(tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a kulturális 
tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó támogatását. 
Tartalmazta továbbá a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami 
ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól 
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései szerint, a köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási 
intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, a felsőoktatási intézmények tanuló 
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóik támogatására szolgáló Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó 
költségvetési támogatását, valamint az intézmények hallgatói részére nyújtható ösztöndíjat. A 
2016. évre nyújtott költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása határidőre 
megtörtént, az elszámolások lezárása belső szabályozásnak, valamint a finanszírozási 
megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2017. évben valósul meg. 
Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények képzési – ideértve az 
egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő hallgatóinak képzésére 
biztosított – támogatását, valamint a speciális célú feladattámogatásokat is. Az előirányzat 
biztosította Magyarország és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi 
közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni 
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természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt megállapodás módosításához 
kapcsolódóan a hitéleti képzésekre folyósított képzési, tudományos, fejlesztő és speciális 
támogatást, amelynek mértéke a megállapodás alapján nem lehet kevesebb, mint a 
valorizációval felnövelt 7.500,0 millió forint. 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztása azonos feltételek mellett történik, mint 
az állami felsőoktatási intézmények esetében. 
A 2016. évi költségvetési támogatás jogcímenkénti bontása 

− Hallgatói ösztöndíj: 1.019,6 millió forint, 
− Kollégiumi támogatás: 142,3 millió forint, 
− Lakhatási támogatás: 362,1 millió forint, 
− Diákotthonok támogatása: 263,5 millió forint, 
− Tankönyv-jegyzet, sporttámogatás: 106,0 millió forint, 
− BURSA Hungarica ösztöndíj: 61,0 millió forint, 
− Köztársasági ösztöndíj: 32,3 millió forint, 
− Doktorandusz ösztöndíj: 219,6 millió forint, 
− Miniszteri ösztöndíj: 10,3 millió forint, 
− Képzési támogatás: 5.515,4 millió forint, 
− Speciális feladatok és a Vatikáni Megállapodás alapján járó támogatás: 8.711,4 millió 

forint. 
Az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítások okán 379,0 millió 
forinttal az alábbiak szerint változott: 

− 191,4 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték került átcsoportosításra 
a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték előirányzat javára, 

− 184,1 millió forint került átcsoportosításra a  20/26/1/19 Határon túli magyar 
felsőoktatási intézmények támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára, a Makovecz 
Program (mint keretprogram) két ösztöndíjprogramjának támogatására.3,5 millió 
forint került átcsoportosításra a 20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű 
előirányzat javára:  egyedi döntés alapján a Lakitelek Népfőiskola részére műfordítói, 
országismereti és drámatáborok finanszírozására. 

 

Az előirányzaton 524,0 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási 
intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 2015. évi 
költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként, amelyből 
102,9 millió forint felhasználásra került az EMMI Igazgatására történő lehelyezéssel  A forrás 
a public private partnership (a továbbiakban: PPP) szerződésekkel kapcsolatban korábban 
született jogi és pénzügyi tárgyú szakvélemények áttekintésére, azok kiegészítésére, a hiányzó 
jogi szakvélemények pótlására és valamennyi PPP Szerződésről egy egységes 
szempontrendszer alapján történő összefoglaló jogi jelentés elkészítésére került 
felhasználásra. A fennamradó rész az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat végrehajtásához 
és a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok 2015. évi költségvetési támogatásából eredő alulfinanszírozás rendezéséhez. 
67,3 millió forint került átutalásra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére a 1493/2016. (IX. 
15.) Korm. határozat végrehajtására. 
A 2016. évi költségvetési támogatások elszámolásának benyújtása és elfogadása áthúzódik 
2017. évre. Az elosztás módja: normatív. 
 
 A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2015. évi költségvetési támogatás 
elszámolásából eredő bevételek átforgatását jelentik. Az összeg a 2015. évi elszámolásokból 
eredő alulfinanszírozás, valamint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2015/2016. tanév I. 
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félévének (2015. december 30-31-én megkötött szerződések alapján) rendezéséhez került 
felhasználásra. Az intézményeknek és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok részére 450,2 millió forintot került átutalásra a maradvány terhére. 
 
20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása 

20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 438,6   438,6 345,4 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 927,0   927,0 70,0 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -208,6   -208,6 -59,2 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 140,1 140,1     

- 2016.évi többletbevétel 0,8 0,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 93,5   93,5   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 6,3   6,3   

- Saját intézménytől átcsop.előir. fejezeti kez. előir.-ra 60,0   60,0 31,5 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -387,7 

Módosítások összesen 1 019,1 140,9 878,2 -345,4 

2016. évi módosított előirányzat 1 457,7 140,9 1 316,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 438,6 0,0 438,6 

Módosítások kedvezményezettenként -208,6 0,0 -208,6 

 - saját intézménynek -208,6 0,0 -208,6 

    = meghatározott feladatra -208,6 0,0 -208,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 227,7 140,9 1 086,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 140,1 140,1 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 0,8 0,8 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 927,0 0,0 927,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 93,5 0,0 93,5 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 6,3 0,0 6,3 

- Saját intézménytől  átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 60,0 0,0 60,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 457,7 140,9 1 316,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 330,9 438,6 438,6 1 457,7 1 421,6 430% 98% 

ebből:  személyi juttatás   345,4 345,4         

Bevétel 0,6     0,8 0,8 133% 100% 

Támogatás 452,5 438,6 438,6 1 316,8 1 316,8 291% 100% 

Előirányzat-maradvány 17,9 –   140,1 140,1 783% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (2 db) 60,7   60,7 

− más fejezet intézménye (1 db) 60,0   60,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,2   0,2 

− alapítvány (3 db) 935,4   935,4 

− egyéb (megjelölve) 365,3 0,0 365,3 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 6,3   6,3 

 egyéb civil szervezet  (4 db) 4,0   4,0 

 egyéb szervezet (2 db) 327,0   327,0 

 köztestület (1 db) 28,0   28,0 

Összes kifizetés 1 421,6 0,0 1 421,6 

 
A fejezeti soron eredeti támogatási előirányzatként 438,6 millió forint került megtervezésre. A 
jogcímcsoporton a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében év végén a rendelkezésre 
álló előirányzat  1 457,7 millió forint volt. Év közben a 1340/2016 (VII. 4.) Korm. határozat 
2016. évben 927,0 millió forint támogatást hagyott jóvá a Szegedi Tudós Akadémia 
programjának megvalósításához. A fejezeten rendelkezésre álló előirányzat felosztása egyedi 
döntés alapján történt, a támogatások elszámolásának elfogadása áthúzódik a 2017. évre. 

Az előirányzat fedezetet biztosított olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni 
kívánt célok megvalósulását segítették elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására 
is, amelyek a felsőoktatási intézmények által nem valósíthatók meg. Fedezetet biztosított 
olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási 
szakterület munkáját.  
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Az előirányzat terhére megvalósított legjelentősebb feladatok: 
 
Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 2016. évben 82,0 millió forint 
összegben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK) – 
mint az ország valamennyi felsőoktatási intézményében képviselettel rendelkező szervezet – 
koordinálja az Nftv. 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a 
megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram 
célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, 
halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes 
kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással. 
 
Az előirányzat tartalmazta a Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban:MAB) 
működéséhez nyújtható hozzájárulást, valamint a hallgatók és a doktoranduszok országos 
képviseletét ellátó szervezetek, a Doktoranduszok Országos Szövetségének (a továbbiakban: 
DOSZ) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban:  HÖOK) 
működéséhez nyújtható támogatást.  
 
Az Nftv. 70. §-a alapján a MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományosé kutatás, 
művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és 
értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a MAB működési 
költségeihez történő hozzájárulás. 2016. évben 181,0 millió forint összegű támogatást került 
előfinanszírozás kertében biztosításra a kedvezményezett részére.  
 
A hallgatók képviseletét a HÖOK látja el. Az oktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a 
HÖOK-nak tevékenysége ellátásához. A támogatás összege 2016. évben 65,0 millió forint 
volt. A HÖOK a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak 
országos érdekképviseleti szerve. A felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és 
regionális szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. 
Elősegíti a magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését a hazai és nemzetközi téren, különös 
tekintettel a jogszabályok alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő 
véleménynyilvánításra. Szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, együttműködik más hazai 
és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviseletekkel foglalkozó szervezetekkel.  
A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét 
a DOSZ látja el. A tevékenységhez a minisztérium 2016. évben 28,0 millió forint támogatást 
nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, konferenciák szervezése, 
tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése. Továbbá kapcsolattartás hazai 
felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai 
szervezetekkel. Évek óta megrendezi a Doktorandusz Tábort.  
 
Az OH részére 2016. évben előző évi maradvány terhére 30,7 millió forint kifizetés történt. 
Az összeget felsőoktatási informatikai és nyomon követő rendszerek biztosítására, 
fejlesztésére, optimalizálására és a felsőoktatási digitális tartalomfejlesztési feladatok 
ellátására, valamint a duális képzés tekintetében együttműködő partnerszervezetek minősítő 
látogatásainak megszervezésére használta fel az OH. 
 
A Pető András Főiskola részére korai fejlesztő tevékenység megszervezésére és 
végrehajtására előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 30,0 millió forint 
került kifizetésre 2016. évben.  
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A 1340/2016 (VII. 4.) Korm. határozat 2016. évben 927,0 millió forint támogatást hagyott 
jóvá a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a Szegedi Tudós 
Akadémia programjának megvalósításához. A 3 évre tervezett program egy új típusú, 
multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszer létrehozása, amelynek célja, hogy a program 
résztvevői 36 éves korukra nemzetközileg elismert szegedi orvosbiológiai/élettudományi 
kutatókká váljanak. Ennek eléréséhez a program egy többlépcsős rendszerben választja ki, 
támogatja és ösztönzi a tehetségeket. A 2016. évben nyújtott támogatás célja részben az 
Alapítvány működtetése, másrészt a program megvalósításához szükséges infrastruktúra 
részbeni biztosítása keretében ingatlanok vásárlása, felújítása, eszközbeszerzések 
lebonyolítása. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódik a 2017. évre. 
 
A 2015. évről áthúzódó 140,1 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány 2016. 
évben kifizetésre került, az elszámolás athúzódik 2017. évre. 
 

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 155,5   155,5   

Módosítások összesen 155,5 0,0 155,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 455,5 0,0 455,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 155,5 0,0 155,5 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 155,5 0,0 155,5 

2016. évi módosított előirányzat 455,5 0,0 455,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 458,0 300,0 300,0 455,5 455,5 99% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 458,0 300,0 300,0 455,5 455,5 99% 100% 

Előirányzat-maradvány   –           

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− alapítvány (1 db) 455,5   455,5 

Összes kifizetés 455,5 0,0 455,5 

 
Az előirányzat tartalmazza a Népfőiskola működéséhez, valamint a Kárpát-medencei 
népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás egyedi 
döntés alapján került biztosításra. Az eredeti 300,0 millió forint támogatási előirányzat teljes 
egészében felhasználásra került. A Népfőiskola az 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat 
alapján rendkívüli kormányzati intézkedések tartalék terhére 155,5 millió forint 
többlettámogatásban részesült. A Népfőiskola minden korosztálynak kínál közösségi 
alkalmat, képzési lehetőséget. A Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint 
anyagi forrásokkal segíti a kárpát-medencei népfőiskolákat.  
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 

20/3/3 Kiválósági támogatások 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 044,1   12 044,1 7 755,9 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -11 582,7   -11 582,7 -5 221,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,6 3,6     

- 2016.évi többletbevétel 0,2 0,2     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -2 534,1 

Módosítások összesen -11 578,9 3,8 -11 582,7 -7 755,9 

2016. évi módosított előirányzat 465,2 3,8 461,4 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 044,1 0,0 12 044,1 

Módosítások kedvezményezettenként -11 582,7 0,0 -11 582,7 

 - saját intézménynek -11 582,7 0,0 -11 582,7 

    = meghatározott feladatra -11 582,7 0,0 -11 582,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,8 3,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,6 3,6 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 0,2 0,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 465,2 3,8 461,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 456,9 12 044,1 12 044,1 465,2 465,0 102% 100% 

ebből:  személyi juttatás   7 755,9 7 755,9         

Bevétel 0,1     0,2 0,2 200% 100% 

Támogatás 456,9 12 044,1 12 044,1 461,4 461,4 101% 100% 

Előirányzat-maradvány 3,5 –   3,6 3,6 103% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− közalapítvány (1 db) 115,7   115,7 

− egyéb (megjelölve) 349,3 0,0 349,3 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 3,6   3,6 

 egyház (1 db) 345,7   345,7 

Összes kifizetés 465,0 0,0 465,0 

 
 A fejezeti előirányzaton 12.044,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre, az előirányzat év közben a 2015. évi 3,6 millió forint maradvány és 2016. évi 
0,2 millió forint többletbevétel előirányzatosításával módosult. 
 
Intézményi kiválósági támogatás 
 
A kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató kar, alkalmazott tudományok 
főiskolája minősítéssel rendelkező intézmények támogatása 2013-2016 között sikeresen 

3602



megvalósult, évenként 9.850,1 millió forint támogatási kerettel (18 minősítés 13 intézményre 
vonatkozóan). 
 
Az Nftv. valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
alapján 2013-ban a Kormány 6 egyetemet minősített a nemzetközi rangsorban való előrejutást 
megcélzó „kiemelt felsőoktatási intézménnyé”; ezen túlmenően a kiemelkedő, nemzetközi 
szintű képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem valamint 4 egyetemi 
kar „kutató”, regionális hatáskörű K+F+I tevékenységet végző 2 főiskola pedig „alkalmazott 
tudományok főiskolája” minősítésben részesült. A minősítések négy évre szóltak, intézményi 
kiválósági támogatást a 2013-2016 közötti időszakban kaptak a minősített intézmények; a 
támogatás elosztása egyedi döntés alapján történt. 
 
Az intézményi kiválósági támogatás forrásának felhasználása az elfogadott intézkedési 
tervekben foglalt feladatok teljesítése során, a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott jogcímek szerint, a következő tevékenységek mentén valósult 
meg: 

a) oktatás: az emberi erőforrás mennyiségének és képzettségi szintjének növelése; 
b) független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az 

együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, a kutatóhelyek fenntartását, 
működtetését; 

c) a kutatási eredmények terjesztése; 
d) a technológia-átadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső 

természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek 
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét; 

e) az oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása, ösztöndíjak 
adományozása, kiegészítése; 

f) nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók 
fogadását szolgáló szervezetfejlesztés; 

g) hallgatói kiválóság elismerése, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése 
A minősítésben részesült intézmények 2016. évi kiválósági támogatását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 
Kiemelt felsőoktatási intézmények támogatása 

 millió forintban, egy tizedessel 
 2016 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 115,7 
Debreceni Egyetem 1449,5 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 1549,6 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 76,8 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 300,0 
Szegedi Tudományegyetem 1571,4 
Kiemelt felsőoktatási intézmények támogatása összesen: 5063,0 
 
Kutatóegyetemek támogatása 

 millió forintban, egy tizedessel 
 2016 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 592,0 
Debreceni Egyetem 771,2 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 824,5 
Pécsi Tudományegyetem 636,7 
Semmelweis Egyetem 476,6 
Szegedi Tudományegyetem 836,1 
Kutatóegyetemek támogatása összesen: 4 137,1 
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Kutató karok támogatása 

 millió forintban, egy tizedessel 
 2016 
Pannon Egyetem – Mérnöki Kar 78,8 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar 45,7 
Szent István Egyetem – Állatorvos-tudományi Kar /  
Állatorvostudományi Egyetem 

108,4 

Szent István Egyetem – Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 117,0 
Kutató karok támogatása összesen: 349,9 
 
Alkalmazott tudományok főiskoláinak támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
 2016 
Budapesti Gazdasági Főiskola / Budapesti Gazdasági Egyetem 156,5 
Eszterházy Károly Főiskola / Eszterházy Károly Egyetem 143,6 
Alkalmazott tudományok főiskoláinak támogatása összesen: 300,1 

 
 

Új Nemzeti Kiválóság Program (más néven: „nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj”; 
a továbbiakban ÚNKP) 
 
Jogszabályi alap: a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5. ) Korm. rendelet 
 
A Kormány által alapított nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíjak adományozása az 
EMMI által kiírt pályázati eljárás útján kerül biztosításra, célja  

− a tudományos utánpótlás megerősítése,  
− a tudományos életpálya vonzóvá tétele,  
− a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása,  
− az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése 

 
Az ÚNKP-ban részt vevő ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban egy 
kutatócsoport munkájába bekapcsolódva-, vagy egyéni- kutatómunkát végez a fogadó 
felsőoktatási intézménye keretein belül. 
 
Az ÚNKP keretein belül meghirdetésre kerülő kiválósági ösztöndíjak potenciális 
kedvezményezettjei: 

− alapszakos hallgatók 
− mesterszakos hallgatók 
− doktori képzésben részt vevő hallgatók 
− doktorjelöltek 
− fiatal oktató-kutatók (40 év alatti PhD fokozatott szerzettek) 

 
Az ösztöndíjas időszak 10 hónap volt, az ösztöndíjat bármilyen tudományterületen igénybe 
lehetett venni. Az ÚNKP ösztöndíjast befogadó intézmény az ösztöndíjak 40%-át kitevő 
kutatási / működési támogatásra jogosult.  
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A 2016/2017. tanévi pályázati felhívások keretében 970 fő hallgató és fiatal oktató-kutató 
részesült ösztöndíjban az alábbi intézményi ÚNKP támogatási keret allokálásával.  
 
ÚNKP támogatások intézményenként  

millió forintban, egy tizedessel 
állami felsőoktatási intézmény 2016/2017 tanév 

Állatorvostudományi Egyetem 16,8 
Budapesti Corvinus Egyetem 80,1 
Budapesti Gazdasági Egyetem 7,4 
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 195,8 
Debreceni Egyetem 272,1 
Eszterházy Károly Egyetem 36,4 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 433,8 
Kaposvári Egyetem 18,7 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 11,3 
Miskolci Egyetem 63,0 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 7,8 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 13,3 
Nyugat-magyarországi Egyetem 58,6 
Óbudai Egyetem 30,7 
Pannon Egyetem 61,9 
Pécsi Tudományegyetem 254,4 
Semmelweis Egyetem 136,2 
Széchenyi István Egyetem 42,3 
Színház- és Filmművészeti Egyetem 8,1 
Szent István Egyetem 136,8  
Szegedi Tudományegyetem 261,6 
Testnevelési Egyetem 5,6 
ÚNKP támogatás összesen: 2 152,7 
 
Az előirányzat terhére továbbá a Magyar Képzőművészeti Egyetem javára 41,3 millió forint 
összegben előirányzat-átcsoportosításra került sor az 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 
intézmény tehetséggondozás elősegítése érdekében megvalósítandó szakmai programjára.  
 

20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 211,7   5 211,7 634,8 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -5 211,7   -5 211,7 -363,4 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 21,9 21,9     

- 2016.évi többletbevétel 164,6 164,6     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -271,4 

Módosítások összesen -5 025,2 186,5 -5 211,7 -634,8 

2016. évi módosított előirányzat 186,5 186,5 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 211,7 0,0 5 211,7 

Módosítások kedvezményezettenként -5 211,7 0,0 -5 211,7 

 - saját intézménynek -5 211,7 0,0 -5 211,7 

    = meghatározott feladatra -5 211,7 0,0 -5 211,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 186,5 186,5 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 21,9 21,9 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 164,6 164,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 186,5 186,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 85,9 5 211,7 5 211,7 186,5 140,4 163% 75% 

ebből:  személyi juttatás   634,8 634,8         

Bevétel 48,0     164,6 164,6 343% 100% 

Támogatás   5 211,7 5 211,7         

Előirányzat-maradvány 59,9 –   21,9 21,9 37% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (5 db) 140,4   140,4 

Összes kifizetés 140,4 0,0 140,4 

 
Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, 
működésük racionalizálásához. A felhasználás célját a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti. Az előirányzaton 2016-ban 
biztosított 5.211,0 millió forintból 3.000,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került az 
5. Egyetemek, főiskolák címre az oktatói, kutatói, tanári illetménytöbblet fedezetének 
különbözetére. A fennmaradó 2.211,0 millió forint, továbbá az év közben befolyt bevétel 
egyedi döntés alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok 
megvalósítását szolgálta, úgymint a külső adósságállomány rendezése a működési stabilitás 
megteremtése érdekében, program készítése a hallgatói lemorzsolódás csökkentése 
érdekében, vagyongazdálkodás racionalizálása, a képzési tartalom minőségének munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő fejlesztése, a vállalati környezettel való fokozott együttműködés 
részletes feltételrendszerének kidolgozása. 
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A Semmelweis Egyetem kapta 2016. évben a legnagyobb összegű támogatást, 550,0 millió 
forintot, melyet az orvosképzés fejlesztése keretében elsősorban orvosi műszerek beszerzésére 
fordított. 
 
Szintén jelentős, 492,5 millió forint támogatásban részesült az ELTE, melyet az ELTE SAP 
pilot program továbbfejlesztésére, az ELTE EiiR program bevezetésére, valamint az 
alaptevékenységhez kapcsolódó kutatási és belső szolgáltatási struktúra megújítására fordított 
az egyetem.  
Az eredeti előirányzatot növelte a bevételi előirányzaton jelentkező 164,6 millió forint, 
melynek legnagyobb tétele az OH által a hallgatói ösztöndíj-szerződések (Nftv. 48/S §) 
alapján befizetett 92,0 millió forint volt, melyet a nehéz gazdálkodási helyzetben lévő Eötvös 
József Főiskola és Pető András Főiskola támogatására fordított a fenntartó.  
 
A 2015. évről áthúzódó 21,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016. 
évben kifizetésre került, az elszámolás elhúzódik 2017. évre. 
 

20/3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0   40,0 16,0 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -40,0   -40,0 -16,0 

Módosítások összesen -40,0 0,0 -40,0 -16,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Módosítások kedvezményezettenként -40,0 0,0 -40,0 

 - saját intézménynek -40,0 0,0 -40,0 

    = meghatározott feladatra -40,0 0,0 -40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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   40,0 40,0         

ebből:  személyi juttatás   16,0 16,0         

Bevétel               

Támogatás   40,0 40,0         

Előirányzat-maradvány   –           

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretin belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos 
kialakításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 
alapján 2014-2018. közötti időszakban évente 40,0 millió forint kerül biztosításra. 
2016. évben a fenntartó a kedvezményezett részére a 40,0 millió forintot biztosított. 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 

20/3/6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 340,0   5 340,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -818,0   -818,0   

Módosítások összesen -818,0 0,0 -818,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 522,0 0,0 4 522,0 0,0 

 
  

3608



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 340,0 0,0 5 340,0 

Módosítások kedvezményezettenként -818,0 0,0 -818,0 

 - saját intézménynek -818,0 0,0 -818,0 

    = meghatározott feladatra -818,0 0,0 -818,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 4 522,0 0,0 4 522,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   5 340,0 5 340,0 4 522,0 28 909,7   639% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   5 340,0 5 340,0 4 522,0 28 909,7   639% 

Előirányzat-maradvány   –           

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (7 db) 28 909,7   28 909,7 

Összes kifizetés 28 909,7 0,0 28 909,7 

 
A törvényi előirányzaton rendelkezésre álló eredeti előirányzat 5.340,0 millió forint volt, 
melyet a 1769/2016. (XII. 15.) számú Korm. határozat legfeljebb 24.387,7 millió forinttal 
történő túllépését engedélyezte. A rendelkezésre álló összesen 29.727,7 millió forintot az 
egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítmények kiváltásával kapcsolatos 
intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az állami 
felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok 
finanszírozására használta fel a minisztérium. 
 
Összesen 8 intézmény 14 PPP projektje került kiváltásra a rendelkezésre álló forrás terhére. 
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20/5 Egyéb feladatok támogatása 
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

20/5/18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 451,4   451,4 118,8 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -49,0   -49,0 -12,4 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 218,2 218,2     

- 2016.évi többletbevétel 5,0 5,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -50,0   -50,0   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -106,4 

Módosítások összesen 124,2 223,2 -99,0 -118,8 

2016. évi módosított előirányzat 575,6 223,2 352,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 451,4 0,0 451,4 

Módosítások kedvezményezettenként -49,0 0,0 -49,0 

 - saját intézménynek -49,0 0,0 -49,0 

    = meghatározott feladatra -49,0 0,0 -49,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 173,2 223,2 -50,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 218,2 218,2 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 5,0 5,0 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -50,0 0,0 -50,0 

2016. évi módosított előirányzat 575,6 223,2 352,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 265,3 451,4 451,4 575,6 374,5 141% 65% 

ebből:  személyi juttatás   118,8 118,8         

Bevétel 9,4     5,0 5,0 53% 100% 

Támogatás 291,5 451,4 451,4 352,4 352,4 121% 100% 

Előirányzat-maradvány 182,5 –   218,2 218,2 120% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,6   0,6 

− alapítvány (1 db) 4,0   4,0 

− egyéb (megjelölve) 369,9 0,0 369,9 

 egyesületek, szövetségek  (1 db) 2,3   2,3 

 külföldi szevezet (31 db) 242,7   242,7 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások 
(465 db) 

124,9   124,9 

Összes kifizetés 374,5 0,0 374,5 

 
A fejezeti soron az eredeti előriányzat 451,4 millió forint volt, amely az ágazatok közötti 
megbontás, a kormányhatáskörű módosítások, a saját intézménynek történő átcsoportosítás, a 
2015. évi előirányzat-maradványok, valamint a 2016. évi bevételek előirányzatosításának 
eredményeként a felsőoktatási célokra rendelkezésre álló előirányzat 575,6 millió forintra 
módosult. Az előirányzat egyedi döntés, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 
2016. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek megfelelően került 
sor. Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása (218,2 millió 
forint) megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak.  
 

1) Határon túli ösztöndíj-támogatások 
 

A tárca a 2016. évben a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók ösztöndíja terén 
folytatta a 2000. évben kidolgozott, a 2011. évben korrigált ösztöndíjazási reform szerinti 
támogatási politikát úgy, hogy a szülőföldjükön tanulmányokat folytató hallgatók és oktatók 
támogatását sikerült érdemben növelni. Emellett az anyaországi felsőoktatási intézményekben 
tanuló külhoni magyar hallgatók ösztöndíjai is a megfelelő szinten maradtak.  
 
A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar 
hallgatók ösztöndíja 2016. évben az alábbiak szerint alakult: 

− A hazai felsőoktatási intézményekben 0,5-5 hónap időtartamú részképzésben 2016. 
évben közel 390 fő olyan külhoni magyar hallgató vett részt (összesen 655 hónap 
időtartamban), akiknek – ELTE Márton Áron Szakkollégiumában – ingyenes 
kollégiumi elhelyezésére a tárca 12,0 millió forint összegű támogatást biztosított. A 
magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók részére 
az ELTE  Márton Áron Szakkollégiuma biztosít szakkollégiumi képzést, amelyben 
közel 400 hallgató vett részt, és amelyet a tárca 14,0 millió forint összeggel 
támogatott. Határon túli szakemberek, fiatal kutatók és tanácsadó testületek tagjainak 
szállásdíja és utazási költsége, pályázatokhoz köthető adminisztrációs és lebonyolítói 
költségek támogatására 9,2 millió forint támogatást biztosított a minisztérium. 

− Az ELTE által a Balassi Intézettől átvett határon túli feladatokhoz szükséges személyi 
állomány biztosításához 6,4 millió forint többlet támogatást nyújtott a szaktárca. 
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A programokat az ELTE  Márton Áron Szakkollégiuma valósította meg. A programok 
fedezetéül szolgáló 41,6 millió forint forrás az EMMI és az ELTE  között kötött támogatói 
okirat alapján átadásra került az ELTE részére. 
 
A határon túli magyar hallgatóknak és oktatóknak nyújtott szülőföldi felsőoktatási 
támogatások a 2016. évben a következők szerint valósultak meg mindösszesen 115 millió Ft 
összegből: 

− a szülőföldi mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatók közül 223 fő részére 
biztosítunk évi 200-400 ezer forintnyi tanulmányi támogatást (összesen 65,0 millió 
forint összegben). 

− a határon túli fiatal magyar felsőoktatási oktatók ösztöndíjazására 2016-ban összesen 
100 fő 38 évnél fiatalabb külhoni magyar oktató részesül évi félmillió forintos 
ösztöndíjban (összesen 50,0 millió forint összegben).  

 
2) Határon túli magyar felsőoktatás és tudományos munka támogatása 

 
A határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási 
intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával a szakterület célja az önálló 
határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kialakításának elősegítése, illetve egyes, 
magyarul nem indított szakokon történő tanulmányok folytatásának lehetővé tétele.  
 
A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány az elmúlt években kifejtett 
tevékenységével az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szellemiségének térségi 
kiteljesedéséhez és megerősödéséhez törekedett hozzájárulni. Hiánypótló képzésekkel segítik 
a székelyföldi fiatalok szülőföldön való boldogulását. Többek között az Alapítvány biztosít 
otthont a Szent István Egyetem kihelyezett képzései számára is. A tárca a 2016. évben 16,0 
millió forinttal járult hozzá a felújítási és működési költségekhez. A képzési kínálat bővítése 
mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szakmaiság fejlesztésére. Az elmúlt időszak tapasztalatai 
alapján a képzéseik továbbfejlesztéséhez, gyakorlati élethez való közelítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges egy tanüzem létrehozása. A tanüzem keretein belül mind a 
vidékfejlesztési tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, mind a gazdaképzéseken 
tanulmányokat folytató fiatal gazdálkodók lehetőséget kapnak az elméletben elsajátított 
ismeretek gyakorlatban való kipróbálására és akár kisparcellás kísérletek elvégzésére is. A 
tárca 29,5 millió forinttal  járult hozzá a tangazdaság megvalósításához szükséges földterület 
megvásárlását követően a gazdasági épület felépítéséhez. 
 
A Szent István Egyetem zentai székhelyen kívüli képzései évek óta a legsikeresebben működő 
kihelyezett képzések a Kárpát-medencében. A több mint 15 éve működő Kertészmérnök BSc. 
képzés mellett 2012 tavaszán akkreditálták a környezetgazdálkodói agrármérnök szakot, így 
létjogosultságot nyertek az elmúlt években történt előkészületek. A tárca 18,0 millió forint 
támogatást nyújtott a kihelyezett képzések működési költségeinek biztosítására. A képzési 
kínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt fektettünk a szakmaiság fejlesztésére. Így 2016. évben 
a tárca 7,0 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs 
Irodája otthonául szolgáló ingatlan működéséhez, amely egyrészt a Szent István Egyetem 
Zentai Kihelyezett Tagozatán folyó képzést szolgálja, másrészt  olyan oktatási, tanácsadói és 
konzultációs programoknak a helyszínéül szolgál, amelyek a térségmezőgazdaságának 
fejlesztésében nélkülözhetetlenek az európai felzárkózás útján.  

 
A székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ már 18 éve az erdélyi magyar felsőoktatás 
szerves része, a vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik 
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fontos szereplője. Az elmúlt 15 év alatt öt magyarországi felsőoktatási intézmény képzéseit 
tette elérhetővé az erdélyi és székelyföldi fiatalok számára. A tárca 10,0 millió forinttal járult 
hozzá a MÜTF Egyesület 2016. évi működési költségeihez. 
 
A zombori Magyar Polgári Kaszinó 1867 óta működik a Nyugat-Bácska magyarságának 
szolgálatában. A Magyar Polgári Kaszinó nem csak a nemzeti közösséget fogja össze és aktív 
szervezője a helyi megemlékezéseknek, hanem kiveszi a részét a hagyományőrzés, az 
iskolarendszeren kívüli oktatás és a színvonalas kultúraközvetítés munkájából is. Az egyesület 
tulajdonában lévő, a város szívében álló központi épületet is sikerült már jelentős mértékben 
megújítani, az ingatlan azonban még jelentős potenciált rejt. 2016-ban a Magyar Polgári 
Kaszinó épületében magyar nyelven ápoló és betegellátás BA kihelyezett képzés indult. Az 
infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a működési költségek biztosításához 2016-ban 
a tárca 20,0 millió forinttal járult hozzá.  
2013. december 5-én a tárca és a Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködési 
megállapodást írt alá annak érdekében, hogy a határon túli területeken élő honfitársainak 
szülőföldön való megmaradását közösen segítse elő az agrárképzések támogatásával. A 
magyar nyelvű agrárképzések fennmaradása stratégiai jelentőségű a külhoni magyarok 
számára. 2016. évben 2,0 millió forintot biztosított a tárca Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem részére oktatási tevékenységét segítő eszközök, tárgyak beszerzéséhez. A 
gödöllői Szent István Egyetem három külhoni régióban folytat jelenleg képzést, az oktatási 
tevékenység maradéktalan, magas szintű ellátása érdekében a határon túli képzési helyszínek, 
valamint a gödöllői és budai kampuszok vonatkozásában videokonferencia rendszer került 
kialakításra, melynek költségeihez a tárca 4,0 millió forinttal járult hozzá. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a 2016. évben a Bolyai Társaság segítségével a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem egyik szakmai igényéhez történt hozzájárulás annak érdekében, hogy az 
egyetemen magyarországi oktatók is előadásokat tarthassanak. A program hozzájárul a 
tudományos munkához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok kiépítéséhez és a 
hiánytárgyak lefedéséhez. A Bolyai Társaság vendégtanár programjának megvalósítására 
összesen 1,0 millió forintot biztosított a tárca. 
 
A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további támogatásával kívánt hozzájárulni a 
térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek fejlesztéséhez, amelyre a 
2016. évben összesen 5,0 millió forint támogatás került biztosításra. 
 
Kiemelkedő fontosságú a határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, határon túli 
szakkollégiumok támogatása, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Szakkollégium, diákjainak és 
tutorainak ösztöndíjazásához a tárca 7,0 millió forinntal járult hozzá, valamint 1,0 millió 
forint támogatást nyújtott a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 
megszervezéséhez.  
 
A tárca a fenntartó Pro Collegio Posoniensi Alapítvány támogatásával 8,5 millió forinttal 
járult hozzá a Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési kiadásaihoz. 
 
A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázatok lebonyolítására, az ezzel, 
és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos folyamatos 
információszolgáltatás biztosítására a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a GENIUS 
Jótékonysági Alapítvány, a Szövetség a Közös Célokért, a Jedinstvo Madarske Manjine – 
Concordia Minoritatis Hungaricae és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
határon túli információs irodák összesen 17,3 millió forint támogatásban részesültek. A 
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GENIUS Jótékonysági Alapítvány (Kárpátalja) emellett ösztöndíjat nyújt a Zrínyi Ilona 
Szakkollégium diákjainak és tutorainak, valamint hozzájárul a magyarországi diplomák 
honosításának költségeihez 6,4 millió forint összegben. 

A szakterület fontos feladatának tekinti a határon túli hallgatói szervezetek támogatását. A 
tárca a felvidéki Diákhálózat és TéKa hallgatói szervezetek működési kiadásaihoz, hallgatói 
önkormányzati tevékenységének, programjainak költségeihez 2016-ban 2,0-2,0 millió 
forinttal, a kárpátaljai Momentum Doctorandus és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 
Kutatók Szövetsége kiadásaihoz 2,5 – 2,0 millió forinttal, ez erdélyi hallgatói szervezetek 
(Országos Magyar Diákszövetség, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Marosvásárhelyi 
Magyar Diákszövetség, Temesvári Magyar Diákszervezet, Sapientia Hallgatói 
Önkormányzata, Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület, Romániai Magyar 
Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége) költségeihez  összesen 12,5 millió forinttal, 
valamint a délvidéki Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Magyar 
Doktoranduszok és Kutatók Szervezete tevékenységéhez 3,5 – 1,5 millió forinttal járult 
hozzá. 

 
A Sapientia Hungariae Alapítvány 2001 óta végzi munkáját a határon túli magyar nyelvű 
felsőoktatás támogatásáért. Tevékenységében a hangsúly a szakmai és tudományos 
programok, kutatások szervezésére- támogatására, valamint a határon túli magyar egyetemi 
könyvtárak fejlesztésére és az ösztöndíj támogatására tevődött át. A tárca 4,0 millió forinttal 
járult hozzá az Alapítvány határon túli felsőoktatási tehetséggondozó tevékenységének 
költségeihez. 
 
A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve Szerbia 
legnagyobb intézménye, és ugyanakkor egyedüli a műszaki-mérnöki oktatásban. 
Tapasztalatok alapján a magyar anyanyelvű  hallgatók többségének nehézséget jelent a szerb 
nyelv ismeret, amellyel legtöbbször elhelyezkedésük alkalmával szembesülnek. A tárca a 
Caritas Szabadka szervezetet bízta meg a Szakfőiskola hallgatói részére nyelvtanfolyamok 
szervezésével, amelynek költségeihez 4,7 millió forinttal járult hozzá. 
 
A Partiumi Keresztény Egyetem ingatlanfejlesztés támogatásának kérésével fordult a 
tárcához. Az egyetem két oktatási helyszíne – az új épülete és az általa birtokolt Református 
Püspöki Palota – közé beékelődő ingatlant szerette volna megvásárolni, mert ezáltal egységes 
oktatási teret alkotnának. A tárca az ingatlan megvásárlásához 12,5 millió forinttal járult 
hozzá. 

A tárca által a Selye János Egyetem népszerűsítésére nyújtott támogatás eredményeképpen az 
egyetemen a korábbi tendencia és demográfiai visszaesés ellenére a beiratkozói hallgatói 
létszám emelkedett. A Selye János Egyetem népszerűsítését, oktatási tevékenységét támogató 
programok költségeihez az általa létrehozott PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. közhasznú 
alap támogatásával a tárca 9,0 millió forinttal járult hozzá.   

A tárca az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által 
kezdeményezett, a nyugati diaszpórában magyar nyelvet oktatók részére a Széchenyi István 
Egyetem által szervezett továbbképzés költségeihez 3,4 millió forinttal járult hozzá. 
 
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében került sor Beregszászon a  
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny megrendezésére 250 magyar anyanyelvű diák 
részvételével, melynek költségeihez a tárca 4,5 millió forinttal járult hozzá. A Kárpátaljai 

3614



Magyar Pedagógusszövetség tanulmányi versenyeit évek óta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola bázisán szervezi a főiskolai tanárok és diákok aktív részvételével. Az 
oktatók mellett a hallgatók is részt vesznek a versenyfeladatok előkészítésében, értékelésében, 
valamint a Főiskola matematika szakos hallgatói készítik fel a kárpátaljai diákokat a 
megmérettetésre. 
 
20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 170,8   170,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Más fejezettől kapott előirányzat 519,7   519,7   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 65,5 65,5     

- 2016.évi többletbevétel 119,5 119,5     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,8   -0,8   

Módosítások összesen 703,9 185,0 518,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 874,7 185,0 689,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 170,8 0,0 170,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 703,9 185,0 518,9 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 65,5 65,5 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 119,5 119,5 0,0 

- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 519,7 0,0 519,7 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,8 0,0 -0,8 

2016. évi módosított előirányzat 874,7 185,0 689,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 403,4 170,8 170,8 874,7 441,6 109% 50% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       119,5 119,5   100% 

Támogatás 461,9 170,8 170,8 689,7 689,7 149% 100% 

Előirányzat-maradvány 7,0 –   65,5 65,5 936% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 0,3   0,3 

− alapítvány (3 db) 150,0   150,0 

− közalapítvány (1 db) 273,1   273,1 

− egyéb (megjelölve) 18,2 0,0 18,2 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,8   0,8 

 külföldi szevezet (2 db) 17,4   17,4 

Összes kifizetés 441,6 0,0 441,6 

 
A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 170,8 millió forint volt, amely 
a kormányhatáskörű módosítást, előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó megállapodásokat, 
az előző évi maradvány, valamint kedvezményezettek általi fel nem használt támogatások 
visszafizetéseiből,a KKM maradványszámlájára beérkezett SH ösztöndíjprogramban részt 
vevő felsőoktatási intézmények 2016. évben fel nem használt támogatási összegéből származó 
a tárgyévi bevételek előirányzatosítását követően 874,7 millió forintra módosult. 
A 2016. év végéig 813,2 millió forintra történt kötelezettségvállalás, amelyből 441,6 millió 
forint került a 2016. évben kifizetésre, 0,8 millió forint összeg pedig a Kormány döntése 
értelmében átcsoportosításra került a Bethlen Gábor Alap részére (a 1821/2016. (XII. 22.) 
Korm. hat. alapján). A 371,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2017. 
évben teljesül.  
 
Az előirányzat a kétoldalú oktatási csereprogramok, a nyelvoktatás-fejlesztési 
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket biztosító nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatását célozta, továbbá lehetővé tette a 
nemzetközi oktatási, képzési, módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítését, anyanyelvi 
vendégtanár-programok támogatását is. 
 
Kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítására a 
Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási 
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Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British  Council 
Hungary stb. szervezetek részére biztosított a tárca támogatást az alapító okiratokban 
meghatározott feladatokra.  
 
A támogatások biztosítása egyedi döntés alapján történt. 
 
A Magyar – Francia Ifjúsági Alapítványt 1992-ben hozta létre a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium. A tárca a kezdetektől támogatja az alapítványt, amelynek célja a francia nyelv 
magyarországi népszerűsítése. Ennek érdekében az alapítvány francia anyanyelvű tanárokat 
toboroz, akik a magyarországi köz- és felsőoktatási intézményekben oktatják a francia 
nyelvet. A francia fél az alapítvány működését a kétoldalú együttműködés egyik legfontosabb 
projektjének tartja és ennek megfelelően támogatja. A 2016. évre vonatkozó támogatás 50,0 
millió forint volt, amely a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási intézményekben 
történő foglalkoztatásának költségeit, az un. pedagógiai programok kiadásait finanszírozta, 
valamint hozzájárult az alapítvány működési költségeihez. 
 
Az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítványt (OMAA) az 
Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma és az Oktatási 
Minisztérium alapította 1990-ben. Egyetemi hallgatók, szakemberek és oktatók cseréjét és 
továbbképzését segíti elő a két ország intézményeiben, támogatja a magyar-osztrák kutatási 
együttműködéseket, kutató és hallgatói ösztöndíjakat adományoz, nyári egyetemeket szervez. 
A projektek tartalmilag valamennyi tudományág profilját érintik. Az OMAA 2017 végéig 
szóló munkatervét a Magyar-Osztrák Vegyes Bizottság 13. ülésén, 2014 decemberében 
elfogadott jegyzőkönyv D melléklete tartalmazza, amely rendelkezik a magyar fél tárgyévi 
hozzájárulásának meghatározásáról is. Az EMMI 2016-ban 50,0 millió forint támogatást 
biztosított az alapító okirat szerinti feladatok megvalósítása során felmerülő költségekre. 
 
A Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványt a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és 
az amerikai Fulbright Alapítvány hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy az oktatási és 
tudományos kapcsolatok támogatása révén elősegítse és elmélyítse a magyar-amerikai 
kutatási és kulturális kötelékeket is. Fogadja a pályázatokat és elbíráltatja azokat a Fulbright 
Magyar Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottsággal. Tanácsadó központot működtet, 
nyelvvizsgáztatási lehetőséget biztosít az USA-ba pályázó hallgatók számára. A 2016. évben 
a tárca 50,0 millió forint támogatást biztosított a partnerország részvételével és 
társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, 
kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához. 
 
1987-ben Magyarország és Nagy-Britannia oktatási, kulturális, tudományos és technológiai 
együttműködési egyezményt írt alá, amelynek egyik kiemelt célja a két ország közötti oktatási 
együttműködés fejlesztése. Az egyezmény alapján az oktatásért felelős ágazat évek óta 
támogatást biztosít a British  Council nyelvoktatási projektjeihez. A tárca a 2016. évben 
utófinanszírozás keretében 2,4 millió forinttal járult hozzá a magyarországi British  Council 
angol nyelvi tevékenységének költségeihez, beleértve az angolnyelv-tanárok szakmai 
továbbképzését és szakmai hálózatának fejlesztését, a nyelvtanulók, valamint a szülők 
támogatását. 
 
A nemzetközi oktatási programok megvalósítása kiemelt szakmai feladata a szakterületnek, 
ezen belül különös figyelmet érdemelnek a különböző pedagógiai programok, nemzetközi 
konferenciák. Ezen feladatok megvalósítására a tárca 2,6 millió forint támogatást biztosított  a 
Kreatív Európa Nonprofit Kft. részére. 
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SH ösztöndíjprogram 
 
A magyar állam külföldi hallgatóknak szóló SH ösztöndíját a Kormány a Stipendium 
Hungaricumról szóló 285/2013 (VII. 26.) Korm. rendelettel hozta létre, a program 2016-ban 
is sikeresen folytatódott. A program megvalósítására a költségvetési törvény 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. 
Célelőirányzatok alcím, 5. A SH ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 
jogcímcsoporton 5.500,0 millió forint állt rendelkezésre. Ebből a KKM 5.156,9 millió forintot 
csoportosított át az EMMI javára a következő megoszlás szerint:  
 

− a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, 
főiskolák cím javára 4.9136 millió forintot, a programban részt vevő EMMI 
fenntartású felsőoktatási intézmények részére, fenntartói előirányzat-emelés keretén 
belül, a fogadott SH ösztöndíjasok juttatásainak finanszírozására    

− a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok 
programjai alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
jogcímcsoport javára 243,3 millió forintot, a nem EMMI fenntartású Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem és Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a TKA  részére, a 
következők szerint: 
= a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére 5,0 millió forintot, a fogadott SH 

ösztöndíjasok juttatásainak finanszírozására 
= a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 17,8 millió forintot, a fogadott SH 

ösztöndíjasok juttatásainak finanszírozására 
= a TKA  részére 220,5 millió forintot ösztöndíjprogrammal összefüggő pályázati és 

adminisztratív feladatok lebonyolítására 
 
Afgán hallgatók fogadása és SH maradványösszegek felhasználása 
 
A KKM maradványszámlájára a SH ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási 
intézmények a 2016. évben összesen 67,4 millió forint fel nem használt támogatási összeget 
utaltak vissza, amelyet a KKM pénzeszköz átadási megállapodás keretében az EMMI részére 
átadott. 
 Az EMMI a fenti összeget a TKA részére a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram 
lebonyolításához, valamint az afganisztáni hallgatók ösztöndíjprogramjának lebonyolításához 
kapcsolódó feladatok finanszírozására biztosította. 
 
Államközi ösztöndíjak 
 
Az egykori (MÖB) államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatait a SH ösztöndíjprogram 
hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika 
kialakításáról, valamint a TKA alapító okiratának módosításáról szóló 1196/2015 (III. 31.) 
számú Korm. határozat értelmében 2015. április 15-i hatállyal a TKA látja el.  
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, a Bécsi Collegium Hungaricum és a Német Felsőoktatási 
Csereszolgálat (DAAD) programjai 2016. évi költségeinek fedezésére a KKM 276,4 millió 
forintot csoportosított át a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet 1. KKM központi igazgatás cím terhére  
 

3618



A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 61,6 millió forint a 
kedvezményezettek általi fel nem használt támogatások visszafizetéseiből keletkezett. 
 

20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 320,7   320,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5,3 5,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,3   -1,3   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 8,7   8,7   

- Saját intézménytől átcsop.előir. fejezeti kez. előir.-ra 2,2   2,2   

Módosítások összesen 14,9 5,3 9,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 335,6 5,3 330,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 320,7 0,0 320,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 14,9 5,3 9,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5,3 5,3 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,3 0,0 -1,3 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 8,7 0,0 8,7 

- Saját intézménytől átcsop. előir. fejezeti kez. előir.-ra 2,2 0,0 2,2 

2016. évi módosított előirányzat 335,6 5,3 330,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 304,3 320,7 320,7 335,6 335,6 110% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 299,8 320,7 320,7 330,3 330,3 110% 100% 

Előirányzat-maradvány 9,7 –   5,3 5,3 55% 100% 

 
  

3619



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− közalapítvány (1 db) 330,3   330,3 

− egyéb (megjelölve) 5,3 0,0 5,3 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 5,3   5,3 

Összes kifizetés 335,6 0,0 335,6 

 
A jogcímcsoporton megtervezett eredeti előirányzat 320,7 millió forint volt. Év közbeni 
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás és a 2015. évi előirányzat igénybe 
vétele miatt 335,6 millió forintra módosult, amelyből 5,3 millió forint maradványösszeg a 
Kormány döntése értelmében átcsoportosításra került a Bethlen Gábor Alap részére (a 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. hat. alapján). 
 
Az előirányzat biztosította a nemzetközi, európai uniós tagságból eredő oktatási és képzési 
programok koordinálását. A főbb programok közül kiemelkedik az EU Erasmus+ 
programja, amely 2014. január 1-jével indult, és felöleli az oktatás, képzés, ifjúság és sport 
területét. 
 
A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák 
kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított TKA  a minisztérium felügyelete alatt 
működő közhasznú szervezet. A TKA a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai 
Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, 
valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS), és más nemzetközi és 
felsőoktatási programok koordinációját. A 2016. évben 319,4 millió forint támogatás 
biztosítására a TKA részére egyedi döntés keretében került sor. 
 
A TKA a támogatási szerződésnek megfelelően a következő feladatokat látta el: 
 
Az EU Erasmus+ programja decentralizált részének teljes körű pályáztatása az információs 
tevékenységtől az ellenőrzésig az oktatási és képzési programelemek vonatkozásában. A 
2016. év új feladata a nemzetközi kreditmobilitás elindítása volt, amelyet a TKA a pályázati 
eredmények alapján sikeresen valósított meg. Az elődprogram, az Egész életen át tartó tanulás 
program (LLP) korábban elindult projektjeinek nyomon követése, ellenőrzése, lezárása. Az 
Erasmus+ programhoz kapcsolódóan hazai innovatív nyelvoktatási programok támogatása az 
Európai Nyelvi Díj keretein belül.  
Részvétel az uniós oktatási programokhoz kapcsolódó tematikus hálózat (Munka alapú 
tanulás), valamint az ECVET nemzeti szakértői hálózat működésében. A támogatás lehetővé 
tette a különböző európai uniós projektek (European Policy Network on School LeaderSH ip, 
Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért - CROCOOS) 
megvalósításához szükséges önrész finanszírozását, valamint a CEEPUS programban (Közép-
európai Felsőoktatási Csereprogram) való magyar részvétel koordinálását. A támogatásból 
megvalósult továbbá az egyes felsőoktatási programok magyarországi koordinációja (Alumni 
for Europe hálózat, a Bologna folyamat támogatása, Campus Hungary program bizonyos 
részfeladatai), továbbá a kutatás-fejlesztés programokkal kapcsolatos tevékenységként a 
Kutatók Éjszakája hazai megszervezése. További nemzetközi együttműködési projektek és 
programok megvalósítása: Nemzeti Europass Központ, Európa a polgárokért program, 
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Pestalozzi program, ACES (Academy of Central European Schools) az EGT/ 
ösztöndíjprogram, az INNLAC hálózat működtetése. A támogatás további, az EMMI 
jóváhagyásával benyújtott pályázatok önrészét is biztosította (EHEA pályázat). A 2016. évi 
támogatás felhasználása áthúzódik a 2017. évre. 
 

Az előirányzatból finanszírozott másik kiemelkedő program két EMMI munkatárs 
tanulmányainak finanszírozása a College of Europe egyetemen. 
  
A feladat lebonyolítására az EMMI a TKA-tkérte fel. A TKA-nak átadásra került támogatás a 
két munkatárs tanulmányainak és megélhetési költségeinek biztosítására összesen 10,9 millió 
forint. 

 
20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak 
restaurálása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,9 0,9     

- 2016.évi többletbevétel 335,9 335,9     

Módosítások összesen 336,8 336,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 336,8 336,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 336,8 336,8 0,0 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,9 0,9 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 335,9 335,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 336,8 336,8 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 177,2     336,8 336,7 190% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel       335,9 335,9   100% 

Támogatás               

Előirányzat-maradvány 178,0 –   0,9 0,9 1% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 336,7   336,7 

Összes kifizetés 336,7 0,0 336,7 

 
Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat a 2015. évi 0,9 
millió forint maradvány és a 2016. évi bevétel előirányzatosítását követően 336,7 millió 
forintra módosult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak 
restaurálásáról és rekonstrukciójáról szóló 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az 
előirányzat biztosította az Egyetem történeti Voit orgonái restaurálásának és 
rekonstrukciójának költségvetési támogatását.  
 

20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 500,0   500,0 275,6 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -500,0   -500,0 -275,6 

Módosítások összesen -500,0 0,0 -500,0 -275,6 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként -500,0 0,0 -500,0 

 - saját intézménynek -500,0 0,0 -500,0 

    = meghatározott feladatra -500,0 0,0 -500,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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   500,0 500,0         

ebből:  személyi juttatás   275,6 275,6         

Bevétel               

Támogatás   500,0 500,0         

Előirányzat-maradvány   –           

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működtetéséhez nyújtott hozzájárulást. A felosztás 
módja: egyedi döntés. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
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20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 

20/25/15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 280,0   2 280,0 157,6 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2 280,0   -2 280,0 -157,6 

- 2016.évi többletbevétel 1 893,5 1 893,5     

Módosítások összesen -386,5 1 893,5 -2 280,0 -157,6 

2016. évi módosított előirányzat 1 893,5 1 893,5 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 280,0 0,0 2 280,0 

Módosítások kedvezményezettenként -2 280,0 0,0 -2 280,0 

 - saját intézménynek -2 280,0 0,0 -2 280,0 

    = meghatározott feladatra -2 280,0 0,0 -2 280,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 893,5 1 893,5 0,0 

- 2016.évi többletbevétel 1 893,5 1 893,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 893,5 1 893,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 3 041,4 2 280,0 2 280,0 1 893,5 1 893,5 62% 100% 

ebből:  személyi juttatás   157,6 157,6         

Bevétel       1 893,5 1 893,5   100% 

Támogatás   2 280,0 2 280,0         

Előirányzat-maradvány 3 041,4 –       0%   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 1 893,5   1 893,5 

Összes kifizetés 1 893,5 0,0 1 893,5 

 
 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  
alapján az intézménynek 2014 és 2018 között meg kell valósítania a beruházást. 
A program célja olyan tudáscentrumok kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat 
elméleti és gyakorlati síkon, feltárják a tudomány, a művészet és a technológia határterületein 
az új alkalmazások lehetőségeit. Ezzel olyan gazdasági potenciált generálnak, amely 
közvetlenül is érezteti hatását a kreatív ipar működésére. 
A Technológiai parkban három épület kap helyet: a Műhelyház, a Műteremház és a Médiaház 
A Műhelyházban a professzionális alaptevékenységek kapnak helyet, a Műteremházban a 
kísérleti és manuális tevékenységek helyezkednek el. A Médiaház a digitális tevékenységek 
otthona lesz. A beruházás tervezett ütemezése szerint a Műhelyház építkezésének megkezdése 
2014. IV. negyedévben megtörtént. 
 
Az előirányzat összege 2.280,0 millió forint volt,  saját intézménynek történő 
átcsoportosítással és a többletbevétel előirányzatosítása következtében az előirányzat 1.893,5 
millió forintra módosult, amely az intézmény részére biztosításra került. A többletbevétel a 
2014. és 2015. évi  költségvetési támogatások felhasználása során  a közbeszerzési eljárások 
egy része meghiúsulásából, illetve az eljárások lefolytatásának meghosszabbodásából 
keletkezett. Az intézmény mindkét évre vonatkozóan a fel nem használt összeget visszafizette 
és egyben kérte a visszautalt összeg újbóli felhasználásának engedélyét a  beruházás és a 
1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  végrehajtása érdekében. 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 184,3   184,3   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 184,3 0,0 184,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás 184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 100% 100% 

Előirányzat-maradvány   –           

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− közalapítvány (1 db) 184,3 184,3   

Összes kifizetés 184,3 184,3 0,0 

 
Az előirányzat eredeti támogatás előirányzata 184,3 millió forint volt, mely a Közalapítvány 
részére biztosításra került. 
A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik és 
fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul 
Magyarország és a többi EU tagállam közötti kapcsolat fejlesztéshez, mélyítéséhez. A 
támogatás a Közalapítvány és a fenntartásában működő egyetem működéséhez biztosított 
forrást.  
A felosztás módja: egyedi döntés. Az előirányzaton nem keletkezett maradvány.  
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20/26/1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 37,2 37,2     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 231,3   231,3   

Módosítások összesen 268,5 37,2 231,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 568,5 37,2 531,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 268,5 37,2 231,3 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 37,2 37,2 0,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 231,3 0,0 231,3 

2016. évi módosított előirányzat 568,5 37,2 531,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 246,7 300,0 300,0 568,5 529,0 214% 93% 

ebből:  személyi juttatás               

Bevétel 0,9         0%   

Támogatás 247,2 300,0 300,0 531,3 531,3 215% 100% 

Előirányzat-maradvány 35,9 –   37,2 37,2 104% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− egyéb (megjelölve) 529,0 0,0 529,0 

 külföldi szevezet (14 db) 529,0   529,0 

Összes kifizetés 529,0 0,0 529,0 
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A jogcímen 300,0 millió forint tárgyévi előirányzat került tervezésre, amely fejezeten belüli 
átcsoportosítás, valamint a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítása eredményeként 568,5 millió forintra módosult. Az előirányzat egyedi 
döntés alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását 
szolgálta. A 2016. évi támogatások szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2017. 
évre. 

Magyarország Kormánya 2015. december 2-i ülésén fogadta el „a külhoni magyar 
felsőoktatás képzési szerkezetének átalakításáról, az adott régiókban működő felsőoktatási 
intézmények és a magyarországi felsőoktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli 
képzéseinek összehangolásáról” szóló Jelentést. Ez alapján elsődleges feladat az önálló 
külhoni felsőoktatási intézmények átgondolt fejlesztése, másodsorban ehhez igazodva a ma 
még nélkülözhetetlen magyarországi egyetemek/főiskolák határon túli székhelyen kívüli 
képzéseinek szerkezet-átalakítása a többletkiadásokat eredményező párhuzamosságok 
elkerülésével.  
 
A Jelentésben foglaltak alapján 2016. július 22-én került meghirdetésre a Makovecz Program, 
mint Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram (a továbbiakban: 
Makovecz Program). A Makovecz Program (mint keretprogram) két ösztöndíjprogramból 
épül fel:  

− Hallgatói Ösztöndíjprogram: 
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az EMMI a külhoni magyar 
hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók (kb. 300 fő) 
részére a 2016/2017-es tanévben közel 1500 hónap időtartamban nyújtott részképzéses 
ösztöndíjakat. A kétoldalú, intézményközi mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni 
régió, hanem az egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak. A hallgatói ösztöndíjprogram 
végrehajtására az EMMI a 2016-os költségvetési évben 214,4 millió forint összegű támogatást 
biztosított. 

− Oktatói Ösztöndíjprogram: 
Az EMMI az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések 
akkreditációs megerősítése érdekében a kijelölt külhoni felsőoktatási intézményekben 
meghatározott létszámban oktatói álláshelyek létesítéséhez biztosított magyar költségvetési 
támogatást. 2016 szeptemberétől 28 fő magyarországi oktató kiküldetésére került sor, e 
létszám természetesen az igényeknek megfelelően később bővülhet. Az oktatói 
ösztöndíjprogram végrehajtására az EMMI a 2016-os költségvetési évben 130,0 millió forint 
összegű támogatást biztosított, melyből 2016-ban 100,0 millió forint folyósítása történt meg, a 
fennmaradó 30,0 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként került 
kimutatásra. 
 
A Makovecz Hallgatói és Oktatói Ösztöndíjprogramjában résztvevő intézmények: Selye János 
Egyetem, Konstantin Filozófus Egyetem – Közép-európai Tanulmányok Kara, II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Partiumi 
Keresztény Egyetem, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Protestáns Teológiai Intézet, 
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Szabadkai Műszaki 
Szakfőiskola. 

Az Oktatásért Felelős Államtitkárság 2016-ban is kiemelt figyelmet fordított a határon túli 
felsőoktatási intézmények, székhelyen kívüli képzések, szakmai műhelyek támogatására. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti 
jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező 
magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 2016. évben a tárca 
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összesen 120,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola működéséhez, kihelyezett 
képzések befogadásához és infrastrukturális feltételeinek javításához, mely pénzügyi 
teljesítése 2016-ban megtörént, majd további 4,5 millió forintot hallgatói ösztöndíjra, mely 
pénzügyi teljesítése áthózódott 2017-re. 

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve Szerbia 
legnagyobb intézménye, és ugyanakkor egyedüli a műszaki-mérnöki oktatásban. A tárca a 
Szakfőiskola reakkreditációs eljárásának lebonyolításához és az épület mosdóinak, valamint 
laboratóriumának felújítási költségeihez 2016-ban 5,0 millió forinttal járult hozzá.  

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató 
felsőoktatási intézménye. Szerepe a felvidéki magyar közösség szempontjából 
kulcsfontosságú, presztízsének megőrzése, növelése fontos feladat. A tárca a Selye János 
Hallgatói Önkormányzata által szervezett rendezvényekhez, valamint az egyetemi programok 
költségeihez 12,4 millió forint támogatást nyújtott. 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű képzés, 
amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karán intézményesült. Az elmúlt évek 
során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már lényegesen túlmutat a 
pedagógusképzésen. A tárca az újonnan indított képzések keretében foglalkoztatott főállású, 
magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és azok járulékainak kifizetéséhez 20,0 millió 
forinttal járult hozzá. 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2006-ban alakult meg az 
Újvidéki Egyetem 14. karaként. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a vajdasági magyar 
pedagógusképzés központjaként óvónőket és tanítókat képez, azonban erőteljes káder- és 
infrastrukturális tervek mellett készíti elő a további magyar nyelvű pedagógusképzések 
programját. Működésének és fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a Magyarország által 
nyújtott anyagi támogatások, a tárca 2016-ban 20,0 millió forinttal járult hozzá a Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar működési kiadásaihoz. 

A Szent István Egyetem zentai székhelyen kívüli képzései évek óta az egyik legsikeresebben 
működő kihelyezett képzések a Kárpát-medencében. A Szent István Egyetem a konzultációs 
központ nyújtotta szolgáltatás keretében egy olyan növényvédelmi kurzus bevezetését tervezi, 
mely a célcsoportnak szaktudást és „zöld könyvet” ad, hogy az EU harmonizációs folyamatok 
után is felkészülten s korszerű módon gazdálkodhassanak. A Pro Scientia Naturae Alapítvány 
támogatásával a tárca 5,0 millió forinttal járul e növényvédelmi tanfolyam akkreditációjának 
költségeihez, amely a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepel. 
 
Kincstári díjra és tranzakciós illetékre 2,8 millió forintot különített el a szakterület. 

2015. évi 37,2 millió forint maradványösszeg pénzügyi teljesítése 2016. évben megtörtént, a 
Pro Scientia Naturae Alapítvány részére kihelyezett képzések költségeihez történő 
hozzájárulás céljából 11,2 millió forintot, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány részére 
ösztöndíj-adminisztrációs költségek fedezése céljából 4,3 millió forintot, a Caritas Szabadka 
részére a Szabadkai  Műszaki Szakfőiskola hallgatói részére nyelvtanfolyam  biztosítása 
céljából 4,8 millió forintot, a Teleki Szováta Alapítvány részére a Teleki Oktatási Központ 
felújítási munkálatainak költségeihez történő hozzájárulás céljából 8,0 millió forintot, 
valamint a Pro Selye Universitas n.o. részére működési költségeihez, kihelyezett képzések 
szervezéséhez  8,9 millió forintot utalt ki a tárca. 
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SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) értelmében a sport 
társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam meghatározta a szervezett 
formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit, gondoskodott – az 
Nkt.-ben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a 
köznevelésben, továbbá közreműködött ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és 
a felsőoktatási kollégiumokban, elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtését. Az állam a Sporttörvényben, a költségvetési 
törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI 
rendeletben (továbbiakban: Sportrendelet) meghatározottak szerint – elsősorban a 
sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a 
versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a 
szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 
sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önveszélyeztető, káros 
megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac 
kialakulását és működését. A Kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi 
sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a 
nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, 
egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével 
sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a 
létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, 
paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai 
események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is 
alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő 
sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá 
elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, 
korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Mindemellett hozzájárult a 
sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az 
állam támogatta Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és 
siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű 
nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos 
tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, 
fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a 
sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi 
képzést. 
 
Az állam a sporttevékenység gyakorlásához a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben és 
más, a sport állami támogatásáról rendelkező, valamint az államháztartás működésére 
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújtott. A 
költségvetési törvény 1. számú mellékletében a sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó fejezetben meghatározott állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatok 
felhasználását a Sportrendelet szabályozta. 
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A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az EMMI Sportért 
Felelős Államtitkársága látta el. 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 2016. január 1-jétől az NFM vette át az alábbi előirányzatok kezelését:  
 

ÁHT-T 

ÚJ címrendi besorolás 

Megnevezés 

Régi címrendi besorolás 

Fejezet Cím 
Al-
cím 

Jog-
cím-
cso-
port 

Jog-
cím 

Fejezet Cím 
Al-
cím 

Jog-
cím-
cso-
port 

Jog-
cím 

343862 XVII  20 48  1    
A 16 kiemelt sportág 
sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása  

XX 20 24 18  

351717 XVII  20 48  2    
Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítmény- 
fejlesztéseinek támogatása 

XX 20 24 36 1 

351728 XVII  20 48 3   

Kiemelt sportegyesületek 
vagyonkezelésében lévő 
állami sportlétesítmények 
üzemeltetésének támogatása 

XX 20 24 36 2 

 
A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter 
ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a 
törvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat – a Magyar Olimpiai Bizottsággal (a 
továbbiakban: MOB) történő, a törvényben meghatározott együttműködés alapján –, 
meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök 
felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás 
visszafizettetéséről. 
 
A Sporttörvény alapján a MOB feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetéből származó állami sportcélú támogatások tervezésével, 
elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatban – a 
Sporttörvényben és a Sportrendeletben meghatározottak szerint – a következők voltak: 
• a központi költségvetés tervezésének időszakában a központi költségvetési támogatások 

elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatküldés a sportpolitikáért felelős 
miniszter részére a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók figyelembevételével, 

• az állami sportcélú támogatások felosztási elveinek meghatározása, 
• döntés a feladatkörébe tartozó, költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú 

támogatások felhasználásáról és a támogatások folyósítása, 
• az állami sportcélú támogatás felhasználásának koordinálása és folyamatos nyomon 

követése, 
• az éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív célú 

támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentések 
ellenőrzése és azok eredményéről a sportpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása, 

• részvétel az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási 
feladatokban, ennek keretében: 

˗ a kedvezményezett elszámoltatása a továbbadott állami sportcélú támogatásról, 
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˗ elszámolás az állami sportcélú támogatással, 
• a sportösztöndíj-rendszer működtetése1, 
• a sportpolitikáért felelős miniszter közreműködésével a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki 

érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében 
közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének ellátása, a 
sporttémájú művészeti programok gondozása. 

 
A MOB sportigazgatási feladatai körében – többek között – ellátta az olimpiai járadékkal és a 
Nemzet Sportolója Címmel összefüggő, a Sporttörvényben, továbbá az olimpiai járadékról2 és 
a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról3 szóló kormányrendeletekben meghatározott 
közigazgatási hatósági feladatokat és azok folyósítását. 
 
A 2016. évben az EMMI fejezeten belül a sportágazat címrendi módosítást követő eredeti 
előirányzata 41.152,5 millió forint volt. Az eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási 
előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő 
átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosított 
az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése 
alapján teljesített befizetések. 
 
A sport területén a 2016. évben kiemelt feladat volt az olimpián és paralimpián történő 
eredményes szereplés elősegítése, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének 
támogatásán túl olyan feladatok is kapcsolódtak, mint a doppingellenes tevékenység, illetve 
a sportegészségügyi feladatok ellátásának segítése. A 2016. évben a központi költségvetés a 
sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a 
kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás, Európa- és 
világbajnokságok, világkupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű 
hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos 
feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, a szabadidősport-
programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott 
kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított az országos 
sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására. A MOB-on 
keresztül forrást biztosított a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, 
sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a 
Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – 
anyagi elismerésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, utánpótlás-
nevelési programokra és feladatokra, a fogyatékosok sportjának támogatására, a nem 
olimpiai sportágak szakmai támogatására, – az egyes kimagasló sporteredmények állami 
jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján – sportteljesítmények 

                                                 
1 Gerevich Aladár-sportösztöndíj: az olimpián, a paralimpián, a sakkolimpián és a speciális 
világjátékon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében az olimpiai, a paralimpiai, a sakkolimpiai 
és a speciális világjáték kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közreműködő 
sportszakemberek részére – legfeljebb négy évre – adható sportösztöndíj. A sportösztöndíj 
versenyszerűen sportolók tanulmányainak elősegítésére is biztosítható. A Gerevich Aladár-
sportösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit – az EMMI rendeletben foglaltakra 
figyelemmel – a MOB állapítja meg és folyósítja. 
2 Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. 
3A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. 
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elismerésére és megbecsülésére, a szabadidősportra, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai 
és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást biztosított továbbá a MOB 
működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.  
 
A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt 
sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a MOB által kiemelt sportágak 
(asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, kerékpár, korcsolya, ökölvívás, 
öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás) 2016. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítását, a MOB által működtetett Kiemelt Edző Program 
támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős 
sportágak (vitorlázás, taekwondo, curling, lovassport, rögbi, kick-boksz, sí, műugrás, szörf, 
súlyemelés, tollaslabda, íjászat, snowboard, golf, triatlon, karate, szinkronúszás, táncsport, 
búvárúszás, gyeplabda) sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap 
működtetését, sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a 
feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik 
támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis 
szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program 
teljesítését, valamint a kiemelt sportegyesületek (Budapesti Honvéd Sportegyesület, 
Budapesti Vasutas Sport Club, Ferencvárosi Torna Club, Magyar Testgyakorlók Köre, 
Újpest Torna Egylet, Vasas Sport Club) szakmai feladatellátását.  
 
A 2016. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok 
Ösztöndíj Program. A 2016. évben a 2015/2016. tanév 2. félévének és a 2016/2017. tanév 1. 
félévének aktív hallgatói pályázhattak a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való 
részvételre. A jelentkezettek száma a 2016. évben a két félévre vetítve összesen 333 fő volt 
(142 fő, illetve 191 fő), melyből a két félévben összesen 227 hallgató (92 hallgató, illetve 
135 hallgató) nyert ösztöndíjat. A fent említett időszakban közel húsz sportágból, mintegy 
26 felsőoktatási intézmény hallgatójaként kerültek ki a nyertes ösztöndíjasok. 
 
Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat 
terhére került finanszírozásra a sportvállalkozások létesítmény-fejlesztéseinek 
kamattámogatása, valamint egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések.  
 
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF) 2017. évi 
rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. 
(XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány vállalta, hogy a 2013-2017. évi költségvetés 
tervezése során az EYOF megrendezéséhez 9.622,5 millió forint összegű állami 
hozzájárulást biztosít. Győr Megyei Jogú Város elnyerte az EYOF megrendezését, a 
szükséges sportlétesítmény-fejlesztések és a rendezési költségek támogatásához a 2016. 
évben összesen 3.200,0 millió forint került biztosításra. A támogatási összeg tartalmazza az 
atlétika, judo, torna, tenisz sportlétesítményeket magában foglaló sportkomplexum II. 
ütemben történő kivitelezését, a tervezést, műszaki ellenőrzést is. 
 
A 2016. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza 
program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a Magyar Sport Háza 
beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel 
összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges 
infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a Magyar Sport Házát érintő egyéb kiadások 
támogatását. 
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A 2016. évi sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa összesen 2.321,9 millió 
forint, melyből 2.164,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 157,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok keletkezésének főbb okai a 
támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a szerződésekben meghatározott fizetési 
ütemezés, a fejleszteni kívánt ingatlanokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzési ideje. 
 
A sportot a 2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés vonta európai 
uniós hatáskörbe, amelynek megfelelően az Európai Unió 2014-2020-as programozási 
időszakának tervezési folyamatában a Sportért Felelős Államtitkárság már önállóan is részt 
vehetett. Az EFOP keretében lehetőség nyílt arra, hogy az alábbi, oktatási célú (köznevelés, 
felsőoktatás), illetve a társadalmi befogadást elősegítő, egészségfejlesztő projektek esetében 
konstrukció gazda legyen a Sportért Felelős Államtitkárság:  

- EFOP-3.2.8-16 T.E.S.I. - 2.0 – Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés 
oktatás és képzés megvalósítása érdekében 

- EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által 
 
A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2016. évben hatást gyakorló, az 
év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök: 
 
Törvények 
• A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 
 
Kormányrendeletek 
• A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
 
Kormányhatározatok 
• 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 

• 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 

• A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. 
(II. 15.) Korm. határozat 

• A 2016-2020. évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjak 
megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1177/2016. (IV. 11.) 
Korm. határozat 

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 1182/2016. (IV. 11.) 
Korm. határozat 

• Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat 

• Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 

• Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat 
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• A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. 
(II. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 

• A 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar 
Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU 
Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros 
körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1378/2016. 
(VII. 21.) Korm. határozat 

• Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat 

• 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 

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat 

• A 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) 
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 szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat 

• Egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 

• A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat 

• A 2016. évi riói olimpián és paralimpián elért kimagasló sporteredmények állami 
jutalmának biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1764/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat 

• A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat  

• Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat 

• 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 

• Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 

• Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. 
(XII. 20.) Korm. határozat 

• A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

20/23 Sporttevékenység támogatása 

20/23/4 Versenysport támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 307,7   1 307,7   

Módosítások jogcímenként        

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 13 112,5   13 112,5 31,3 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -114,6   -114,6 -70,6 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 79,8 79,8     
- 2016.évi többletbevétel 72,8 72,8     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 2 459,4   2 459,4   
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     39,4 
Módosítások összesen 15 609,9 152,6 15 457,3 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 16 917,6 152,6 16 765,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 307,7 0,0 1 307,7 
Módosítások kedvezményezettenként -114,6 0,0 -114,6 
 - saját intézménynek -114,6 0,0 -114,6 
    = meghatározott feladatra -114,6 0,0 -114,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 15 724,5 152,6 15 571,9 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 79,8 79,8 0,0 
- 2016.évi többletbevétel 72,8 72,8 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 13 112,5 0,0 13 112,5 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 2 459,4 0,0 2 459,4 
2016. évi módosított előirányzat 16 917,6 152,6 16 765,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 054,2 1 307,7 1 307,7 16 917,6 16 260,4 792% 96% 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 30,8     72,8 72,8 236% 100% 

Támogatás 1 769,6 1 307,7 1 307,7 16 765,0 16 765,0 947% 100% 

Előirányzat-maradvány 333,7    79,8 79,8 24% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata(1 db) 18,1   18,1 

- alapítvány (1 db) 1,0   1,0 

- nonprofit társaság (1 db) 1,6   1,6 

- gazdasági társaság (4 db) 92,0   92,0 

- egyéb (megjelölve) 16 147,7 0,0 16 147,7 

 egyesületek, szövetségek (44 db) 15 138,7   15 138,7 

 köztestület (1 db) 259,0   259,0 

 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás 
(1 db) 

750,0   750,0 

Összes kifizetés 16 260,4 0,0 16 260,4 

 
A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 1.307,7 millió forint került biztosításra.  
 
Az eredeti támogatási előirányzat terhére kerültek támogatásra a kiemelt hazai rendezésű 
sportesemények (felnőtt és utánpótlás Európa- és Világbajnokságok, Világkupák, 
Kongresszusok), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, 
nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő feladatok. 
 
A 2016. évben támogatott jelentősebb sportesemények: 2016. évi Női kézilabda Bajnokok 
Ligája 4-es Döntő (50,0 millió forint), 2016. évi Lovas Világkupa (25,0 millió forint), 2016. 
évi ISU Szinkronkorcsolyázó Világbajnokság (30,0 millió forint), 2016. évi Davis Kupa Férfi 
Csapat Világbajnokság (25,0 millió forint), 2016. évi 10 km Hosszútávúszó Világkupa (50,0 
millió forint), 2016. évi Asztalitenisz Felnőtt egyéni Európa-bajnokság (30,0 millió forint), 
2016. évi 20. ITU Triatlon Világkupa és ETU Triatlon Ifjúsági Európa-bajnokság (20,0 millió 
forint), EMF EURO 2016 Kispályás Labdarúgó Európa-bajnokság (70,0 millió forint), 2016. 
évi Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság (5,0 millió forint). 
 
Az előirányzat terhére lehetőség nyílt nemzetközi sporteseményeken való részvétel 
támogatására is. 2016-ban az Államtitkárság támogatta például a Maccabi VAC 2017. évi 
Maccabi Világjátékokon való részvételét (70,0 millió forint), a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetsége 2016. évi kiemelt eseményekre való kijutását (Tenisz Európa-bajnokság, 
Judo Világbajnokság, Asztalitenisz Világbajnokság) (1,5 millió forint). 
 
Szintén támogatható az előirányzat terhére sportkongresszusok szervezése. 2016. évi 
támogatásból valósulhatott meg például a 2016. évi Nemzetközi Fair Play Bizottság 
Közgyűlése (6,0 millió forint), továbbá a 2017. évi ITU Triatlon Világkonferencia (20,0 
millió forint) előkészítése.  
 
Az előirányzatról került biztosításra a Nemzeti Sportinformációs Rendszer fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok finanszírozása is. Ennek keretében az EMMI Igazgatásra történő 
lehelyezéssel került biztosításra a minisztériumon belül a Nemzeti Sportinformációs Rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségei (19,9 millió forint).  
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A 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat és 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 az előirányzat 105,0 millió 
forinttal, a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi 
Magyar Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU 
Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny 
megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1378/2016. (VII. 12.) Korm. 
határozat 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 350,0 
millió forinttal, a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 
1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról 1245/2016. (V. 18.) Korm. 
határozat, a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 
1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1305/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat, 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, egyes 
nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat mindösszesen 1.704,8 millió forinttal növelte meg az 
eredeti előirányzatot.  
 
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat, 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, 
valamint az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szól 1814/2016. 
(XII. 20.) Korm. határozat 10.858,0 millió forinttal növelte meg az eredeti előirányzatot. A 
forrásból a Sportért Felelős Államtitkárságnak lehetősége nyílt több 2017. évi vagy későbbi 
rendezésű kiemelt hazai jelentőségű sporteseményt támogatni (például: 2017. évi HDH-IAA 
Történelmi Terem Íjász Európa-bajnokság, 2017. évi Karate Premier Hungarian Grand Prix 
Intercontinental Cup (Open Shito-ryu Világkupa), FISE Urban Cycling Championships, 2017. 
évi Női 7-es Rögbi Európa-bajnokság Trophy, 2017-2021. évi Gyulai István Memorial - 
Atlétika Magyar Nagydíj). Ily módon került biztosításra a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt útján a Digitális Sport Kataszter támogatása is. 
 
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 69,7 millió forintot biztosított a 
Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel és a Sporttudományi és Diagnosztikai Központtal 
kapcsolatos feladatok ellátására. Ebből 19,9 millió forint lehelyezésre került az EMMI 
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Igazgatásra a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel kapcsolatos igazgatási feladatok 
ellátására, valamint 49,8 millió forint a Testnevelési Egyetem Diagnosztikai 
Laboratóriumának költségeinek finanszírozására került átcsoportosításra. 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 biztosított további 
25,0 millió forintot a Nemzeti Sportinformációs Rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, amely szintén lehelyezésre került az EMMI Igazgatásra.  
 
A 2015. évi maradvány 79,8 millió forint volt, amelyből 60,7 millió forint az alábbi hazai 
események, illetve szervezetek támogatására került felhasználásra: 2016. évi Asztalitenisz 
Felnőtt Egyéni Európa-bajnokság (0,6 millió forint), Zalaegerszegi Kerékpáros 
Sportegyesület (1,0 millió forint), 2016. évi Open Szenior és Női Csapat Bridzs Európa-
bajnokság (40,0 millió forint), Gyulasport Nonprofit Kft (1,6 millió forint), Tiszalöki 
Kispályás Labdarúgó Torna (0,5 millió forint), 2016. évi ISF Mezei Futó Iskolai 
Világbajnokság (11,0 millió forint), XXI. Kick-box Világkupa (5,0 millió forint), 13. Kárpát 
Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Torna (1,0 millió forint). Ezen kívül a 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 18,1 millió forint került átcsoportosításra a 
Miniszterelnökség részére. Továbbá 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
A 2016. évi bevétel 72,8 millió forint volt, amelyből 69,4 millió forint szintén a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség által megrendezett 2016. évi Felnőtt Egyéni Európa-bajnokságra 
került kifizetésére, 3,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
2016-ban mindösszesen 2.459,4 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű 
előirányzatok között, amelyből 2.293,2 millió forint került átcsoportosításra a 20/23/5 
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 
feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról, valamint 170,0 millió forint került 
átcsoportosításra a 20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról. A 2.293,2 forintot az MLSZ a 
labdarúgás versenysport fejlesztési szakmai feladatainak támogatására kapta. A 170,0 millió 
forint terhére kiemelt hazai rendezésű események kerültek támogatásra. 3,8 millió forint 
kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetéül szolgált és a 20/48 Kincstári díj és 
pénzügyi tranzakciós illeték alcímre került átvezetésre. 
 
Az előirányzaton 652,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 4,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 000,0   7 000,0   

Módosítások jogcímenként        

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3 000,0   3 000,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -40,0   -40,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 387,6 387,6     
- 2016.évi többletbevétel 0,5 0,5     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2 293,2   -2 293,2   
Módosítások összesen 1 054,9 388,1 666,8 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 8 054,9 388,1 7 666,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 000,0 0,0 7 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként -40,0 0,0 -40,0 
 - saját intézménynek -40,0 0,0 -40,0 
    = meghatározott feladatra -40,0 0,0 -40,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 094,9 388,1 706,8 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 387,6 387,6 0,0 
- 2016.évi többletbevétel 0,5 0,5 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3 000,0 0,0 3 000,0 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2 293,2 0,0 -2 293,2 
2016. évi módosított előirányzat 8 054,9 388,1 7 666,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 213,7 7 000,0 7 000,0 8 054,9 7 465,7 337% 93% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 200,0     0,5 0,5 0% 100% 

Támogatás 2 201,3 7 000,0 7 000,0 7 666,8 7 666,8 348% 100% 

Előirányzat-maradvány 200,0    387,6 387,6 194% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 7 465,7 0,0 7 465,7 

 egyesületek, szövetségek (2 db) 7 465,7   7 465,7 

Összes kifizetés 7 465,7 0,0 7 465,7 

 
A 2016. évben a központi költségvetés 7.000,0 millió forint eredeti támogatási előirányzatot 
biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítására és az 
MLSZ utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására.  
 
Az eredeti támogatási előirányzat az alábbiak szerint került felosztásra: 
 
• Az MLSZ részére 4.335,6 millió forint összegű támogatás került biztosításra a sportolói 

életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és 
folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében, valamint a labdarúgás 
sportág kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztésére. 
Ennek keretében az MLSZ biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez 
szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített 
kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott 
sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából.  

 
A 4.335,6 millió forint felhasználása az alábbi feladatokra történt: 
 

• Az MLSZ a Regionális Utánpótlás Központok Szövetségi Fejlesztési 
Programjának megvalósítása érdekében (részben normatív, részben teljesítmény 
alapon) 1.620,0 millió forint támogatást osztott fel az akadémiai képzéseket 
megvalósító Regionális Utánpótlás Központok (Békéscsaba Előre 1912 SE, 
Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft., Diósgyőr 
Futball Club Kft., ETO Futball és Futsal Kft., Felcsút Utánpótlás Neveléséért 
Alapítvány, FTC Labdarúgó Zrt., Honvéd FC Kft., Illés Sport Alapítvány, 
Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola, Pécsi Sport 
Nonprofit Zrt., Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány, Vasas Akadémia Kft.) 
között alaptámogatásként, 600,0 millió forint pedig a Regionális Utánpótlás 
Központok régiójához tartozó alközpontok részére került továbbadásra. 

 
• Szintén az MLSZ Regionális Utánpótlás Központok Szövetségi Fejlesztési 

Programjának megvalósítása keretében akadémiai képzést biztosító kiemelt 
utánpótlásközpontok (Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, 
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., Újpesti Torna Egylet) részére 180,0 
millió forint támogatás került továbbadásra. 

 
• 1.671,2 millió forint összegű támogatás került biztosításra az MLSZ utánpótlás-

nevelési programjának és az abban résztvevő sportszervezetek, azok jogi 
személyiséggel rendelkező szakosztályai, szervezeti egységei, köznevelési 
intézmények, sportiskolák, diáksport egyesületek, valamint a sport fejlesztését 
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szolgáló, utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványok támogatásához 
(Bozsik Program). A Bozsik Program a 7-13 éves utánpótláskorú gyermekek 
felkészítésére, versenyeztetésére és kiválasztására irányul. 264,4 millió forint 
támogatás került biztosításra az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának 
végrehajtásával összefüggő sportfelszerelések beszerzéséhez és a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához. 

 
• Az MLSZ Elit Programjára 264,4 millió forint került felhasználásra. 

 
• 2.293,2 millió forint került átcsoportosításra a 20/23/4 Versenysport támogatása fejezeti 

kezelésű előirányzatra, amely összeget az MLSZ a labdarúgás versenysport fejlesztési 
szakmai feladatainak támogatására kapta.  

 
• 131,2 millió forint az MLSZ teljesítménydiagnosztikai- és sportegészségügyi feladatainak 

ellátása keretében megvalósítandó Erőnléti-, Rehabilitációs és Módszertani Központ 
létrehozásával kapcsolatos feladatok támogatása céljából a 2016. évben kifizetésre került. 

 
• 40,0 millió forint forrás átcsoportosításra került a Testnevelési Egyetem részére az 

egyetem teljesítménydiagnosztikai laborjának támogatása céljából, melynek szakmai 
együttműködő partnere az MLSZ. 

 
• A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak 

támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat értelmében az 
Akadémia 2020-ig évente 200,0 millió forint támogatásban részesül. A Magyar Kézilabda 
Szövetség keretein belül létrejött Akadémia 140 akadémistát bentlakásos kollégiumi 
rendszerben készít fel. A sportági képzésen felül utánpótlás tornák, valamint nemzetközi 
edző továbbképzések kerültek megrendezésre. A 2016. évi támogatásnak köszönhetően 
interaktív oktatórendszer, szakmai informatikai rendszer és diagnosztikai eszközök 
kerültek beszerzésre.  

 
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat, valamint az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az előirányzat megemelésre került 3 000,0 
millió forint összeggel, amelyet az MLSZ a regionális tornák szakmai differenciálás mentén 
történő lebonyolításához, a tehetségek kiválasztását segítő táborok megszervezéséhez, 
szakmai fejlődést elősegítő Bozsik Futsal tornák megrendezéséhez (Egyesületi Program), a 
labdarúgás népszerűsítésére, tömegesítés elősegítésére (Intézményi Program) és az U12-U14 
megyei tehetségközpontok működtetésére használ fel 2018. december 31-ig. 
 
A 2015. évben 387,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely 
az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának támogatására a 2016. évben maradéktalanul 
kifizetésre került. 
 
A 2016. évi többletbevétel (0,5 millió forint) az MLSZ által visszafizetett összeg. 
 
Az előirányzaton az MLSZ-szel kötött 4.335,6 millió forint összegű támogatási szerződés 
utolsó részletének 2017. évre történő áthúzódó kifizetése okán 588,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 0,5 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett az MLSZ által visszafizetett összegből. 
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20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 162,3   3 162,3   

Módosítások jogcímenként        

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,5 1,5     
Módosítások összesen 1,5 1,5 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 3 163,8 1,5 3 162,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 162,3 0,0 3 162,3 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1,5 1,5 0,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,5 1,5 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 3 163,8 1,5 3 162,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 497,6 3 162,3 3 162,3 3 163,8 3 163,8 127% 100% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 1,5           

Támogatás 2 490,0 3 162,3 3 162,3 3 162,3 3 162,3 127% 100% 

Előirányzat-maradvány 7,6    1,5 1,5 20% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 3 163,8 0,0 3 163,8 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 1,5   1,5 

 köztestület (1 db) 3 162,3   3 162,3 

Összes kifizetés 3 163,8 0,0 3 163,8 

3643



 
A jogcímen 3.162,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 1,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány átcsoportosításra került a Korm. 
határozatban megjelölt Bethlen Gábor Alap részére. 
 
A jogcímen rendelkezésre álló teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási 
szerződés keretében az alábbi feladatok támogatására szolgált: 
• az olimpiai felkészülés szakmai feladataira (ideértve az olimpiai sportágak szakmai, 

voucher-, műhely- és működési támogatását), 
• a 2016. évi Nyári Olimpiai Játékok (Rio de Janeiro) részvételi költségeire, 
• a 2016. évi Nyári Paralimpiai Játékok (Rio de Janeiro) részvételi költségeire, 
• a 2016. évi II. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok (Lillehammer) részvételi költségeire,  
• a 2017. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előzetes költségeire, 
• doppingellenes feladatok ellátására. 
 
Az előzőekben ismertetett feladatok ellátásával kapcsolatban a MOB a sportszövetségek 
feladatainak ellátására, iroda bérleti díjának megfizetésére 2.108,3 millió forint, a 2016. évi 
Nyári Olimpiai Játékok részvételére 840,0 millió forint, valamint a Nyári Paralimpiai Játékok 
részvételére 140,0 millió forint, a II. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok részvételi költségeire 10,0 
millió forint, a 2017. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok részvételére 20,0 millió forint 
és doppingellenes feladatok ellátására, sporttudományi és egészségügyi felmérések 
elvégzésére, kutatások, képzések, továbbképzések szervezésének költségeire 44,0 millió forint 
támogatás biztosítására került sor. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 

20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 679,2   2 679,2   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 679,2 0,0 2 679,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 679,2 0,0 2 679,2 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 679,2 0,0 2 679,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 2 687,8 2 679,2 2 679,2 2 679,2 2 679,2 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 42,0         0%  

Támogatás 2 645,8 2 679,2 2 679,2 2 679,2 2 679,2 101% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 2 679,2 0,0 2 679,2 

 köztestület (1 db) 2 679,2   2 679,2 

Összes kifizetés 2 679,2 0,0 2 679,2 

 
A jogcím eredeti támogatási előirányzata 2.679,2 millió forint volt.  
 
A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére került finanszírozásra a Nemzet 
Sportolója címmel járó járadék (90,7 millió forint), az olimpiai járadék (1 567,9 millió forint), 
a Gerevich Aladár-sportösztöndíj (996,6 millió forint), valamint az idős sportolók szociális 
támogatása (24,0 millió forint). A teljes támogatási előirányzat a MOB-bal létrejött 
támogatási szerződés keretében került biztosításra. 
 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 187,7   187,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 187,7 0,0 187,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 187,7 0,0 187,7 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 187,7 0,0 187,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 100% 100% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 187,7 187,7 187,7 187,7 187,7 100% 100% 

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 187,7 0,0 187,7 

 köztestület (1 db) 187,7   187,7 

Összes kifizetés 187,7 0,0 187,7 

 
A jogcímen 187,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.  
 
A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósultak meg a 
doppingellenes állami feladatok, és a nemzeti doppingellenes szervezet (a továbbiakban: 
NADO) feladatait ellátó – a 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 
kiválasztott – nonprofit gazdálkodó szervezet (a Magyar Antidopping Csoport Kft.) külön 
jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatainak támogatása. A NADO feladatait 
ellátó szervezet – a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. 
rendelet alapján – végrehajtotta a kiemelkedő sportteljesítményük alapján az ún. nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó sportolók állami költségvetés terhére finanszírozott, összesen 
1100 – előre be nem jelentett, meghatározott arányú – doppingellenőrzését, valamint a 
doppingellenes felvilágosítással, neveléssel összefüggő feladatokat, emellett információ-
szolgáltatási tevékenységet végzett, karbantartotta és honlapján megjelentette a mindenkor 
aktuális doppinglistát, biztosította a doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság 
működésének feltételeit, valamint ellátta a közbeszerzés alapján kötött megbízási 
keretszerződésben meghatározott egyéb feladatokat. Forrást biztosított továbbá a sportolók 
gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás Alkalmazási 
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Kivételek Bizottsága működési költségeire. A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött 
támogatási szerződés keretében került biztosításra. 
 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 994,7   1 994,7   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 180,0   180,0   
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 341,0 341,0     
- 2016.évi többletbevétel 275,9 275,9     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 0,9   0,9   
Módosítások összesen 797,8 616,9 180,9 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 792,5 616,9 2 175,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 994,7 0,0 1 994,7 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 797,8 616,9 180,9 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 341,0 341,0 0,0 
- 2016.évi többletbevétel 275,9 275,9 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 180,0 0,0 180,0 
- Egyéb fejezeti kez. előir. –ra átcsop. fejezeti tartalékról 0,9 0,0 0,9 
2016. évi módosított előirányzat 2 792,5 616,9 2 175,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 2 413,2 1 994,7 1 994,7 2 792,5 2 709,1 112% 97% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 335,5     275,9 275,9 82% 100% 

Támogatás 1 994,7 1 994,7 1 994,7 2 175,6 2 175,6 109% 100% 

Előirányzat-maradvány 424,0    341,0 341,0 80% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- alapítvány (6 db) 48,5   48,5 

- nonprofit társaság (2 db) 35,0   35,0 

- gazdasági társaság (8 db) 214,5   214,5 

- egyéb (megjelölve) 2 411,1 0,0 2 411,1 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 db) 18,0   18,0 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 19,8   19,8 

 egyesületek, szövetségek (57 db) 728,2   728,2 

 köztestület (1 db) 1 630,1   1 630,1 

 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 
vállalkozás (1 db) 

15,0   15,0 

Összes kifizetés 2 709,1 0,0 2 709,1 

 
A jogcím eredeti támogatási előirányzata 1.994,7 millió forint volt, amely kiegészült 275,9 
millió forint bevétellel. A bevételből 275,4 millió forint a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. 
rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetés, míg 0,5 millió forint a támogatási 
szerződés alapján biztosított utánpótlás-nevelési támogatás fel nem használt – a fejezet részére 
a 2016. évben visszautalt – része. A bevétel terhére sportszövetségek, sportszervezetek 
utánpótlás-nevelési feladatai kerültek támogatásra. 
 
2015-ben 303,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely 
2016-ban előirányzatosításra került. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 37,8 
millió forint volt, melyből a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján 19,8 millió forint átcsoportosításra került a Korm. határozatban megjelölt 
Bethlen Gábor Alap részére. Emellett további átcsoportosítás történt az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. 
évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat alapján a 20/23/23 Szabadidősport támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 18,0 
millió forint összegben. 
 
Az eredeti előirányzatot megemelte az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása 
forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.)  Korm. határozatban, valamint 
az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szól 1814/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozatban foglaltak alapján biztosított 180,0 millió forint. A Korm. határozatokkal 
biztosított forrás terhére valósult meg a Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Klubja utánpótlás-
nevelési feladatainak (150,0 millió forint), illetve az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és 
Sportalapítvány (30,0 millió forint) szakmai feladatainak támogatása. 
 
Továbbá 0,9 millió forint támogatás került az előirányzatra átcsoportosításra a 20/51 Fejezeti 
általános tartalék terhére az Alba Regia Atlétikai Klub támogatására. 
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A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat összesen 1.630,0 millió forint összegű 
támogatást biztosított a MOB részére az alábbi utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására: 
• 508,0 millió forint összegű támogatást a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program 

koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, sportiskolák, 
sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők 
díjazására; sportesemények, versenyrendszerek támogatására; a programhoz kapcsolódó 
működési kiadásokra; a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek 
támogatására; az egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó 
teljesítménymérési rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; 
eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására); 

• 505,5 millió forint összegű támogatást a Héraklész Bajnok és Csillag Program 
megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken való részvétel 
támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatására, válogatott kerettagok 
részvételével megtartott edzések szervezésének támogatására; sportszakemberek 
díjazására; táplálék-kiegészítők beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; 
sporteszköz, sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és 
fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz); 

• 250,0 millió forint összegű támogatást a Sportiskolai Program megvalósítására 
(sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek elkészítésére és 
akkreditációra történő előkészítésére, kiadására; módszertani kézikönyvek kiadására; a 
sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és 
sportpszichológiai koncepció kidolgozására; referenciaiskolák és a rendszerbe 
bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkájára; sportiskolai kerettanterv 
megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos 
költségekre, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazására, eszközbeszerzésre; 
egységes informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; egyesületi jellegű 
sportiskolák szakmai feladatellátására; egyéb, a programhoz közvetlenül kapcsolódó 
feladatokra); 

• 25,0 millió forint összegű támogatást az Olimpiai Reménységek Versenye Program 
megvalósítására; 

• 5,0 millió forint összegű támogatást a Sportiskolák Országos Szövetsége szakmai 
feladatainak támogatására; 

• 102,0 millió összegű támogatást az utánpótlás-neveléssel összefüggő személyi jellegű 
ráfordításokra; 

• 64,5 millió forint összegű támogatást az utánpótlás-nevelés központi szakmai feladataira 
(teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok, motoros felmérők, az utánpótlás-sport területét 
érintő tudományos innováció); 

• 27,0 millió forint összegű támogatást az olimpiai sportágak innovatív utánpótlás 
programjaira; 

• 83,0 millió forint a 2017. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál magas szintű 
megrendezéséhez szükséges sportszertámogatás költségeire; 

• 30,0 millió forint a 2017. évi Téli és Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt 
vevő sportágak felkészülési programjaira; 

• 30,0 millió forint az olimpiai sportágak utánpótlás-fejlesztési programjára. 
 
Az előirányzat 310,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és Ifjúsági 
Egyesület 2016. évi szakmai feladatainak ellátására. Támogatásra került a Duna Kupa 
versenysorozat (3,0 millió forint), és további sportszövetségek és sportszervezetek utánpótlás-
nevelési feladatai, sporteseményei támogatási szerződés keretei között. Az egyedi döntések a 
sportszervezetek munkája során év közben felmerülő sportszakmai többletfeladatokra 
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kerültek felhasználásra, melyek elsődleges célja az utánpótlás-nevelés további fejlesztése és a 
támogatás révén a sportszakmai munka és utánpótlás versenyeztetés magas szintre emelése. 
Támogatásban részesült többek között a Magyar Sportlövők Szövetsége céllövő 
versenysorozat megrendezése céljából (10,0 millió forint), a Siófok Kézilabda és Tenisz Club 
Sportszolgáltató Kft a 2016. évi Siófok Kupa elnevezésű utánpótlás korosztály számára 
szervezett versenysorozatra (40,0 millió forint), a Magyar Röplabda Szövetség az utánpótlás-
nevelés terén felmerülő egyéb sportszakmai többletfeladataira (10,0 millió forint), a Magyar 
Jégkorong Szövetség az utánpótlás bajnokságok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai 
feladataira (20,0 millió forint) a Magyar Szinkronúszó Szövetség az utánpótlás-nevelési 
szakmai többletfeladataira (15,0 millió forint), a Magyar Torna Szövetség az utánpótlás-
nevelési szakmai többletfeladataira (15,0 millió forint), a Magyar Vitorlás Szövetség a 
vitorlázás sportág köznevelési intézmények sporttagozatán történő oktatására (7,5 millió 
forint), a Magyar Rögbi Szövetség az utánpótlásbázis szélesítésére és a nemzeti utánpótlás 
csapatok szakmai fejlesztésére (5,0 millió forint), a Magyar Úszó Szövetség a 2016. évi 
Junior Úszó Európa-bajnokság rendezésére (50,0 millió forint). 
 
Az előirányzaton 82,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/23/06/08 Fogyatékosok sportjának támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 447,0   447,0   

Módosítások jogcímenként        

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1     
Módosítások összesen 0,1 0,1 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 447,1 0,1 447,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 447,0 0,0 447,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,1 0,1 0,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 447,1 0,1 447,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 327,2 447,0 447,0 447,1 429,1 131% 96% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 0,2         0%  

Támogatás 327,0 447,0 447,0 447,0 447,0 137% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,1    0,1 0,1 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

- egyéb (megjelölve) 429,1 0,0 429,1 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 0,1   0,1 

 köztestület (1 db) 429,0   429,0 

Összes kifizetés 429,1 0,0 429,1 

 
A jogcímen 447,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosítása történt a Korm. határozatban 
megjelölt Bethlen Gábor Alap részére.  
 
A jogcímen rendelkezésre álló teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási 
szerződés keretében az alábbi feladatok támogatására szolgált: 
• a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB), a Fogyatékosok Országos Diák- 

és Szabadidősport Szövetsége (a továbbiakban: FODISZ), a Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség (a továbbiakban: MSOSZ), a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (a 
továbbiakban: MSZSZ), a Fogyatékkal Élők Sportszervezete Magyarországi Szövetsége 
(a továbbiakban: FMSZ) szakmai programjainak és feladatainak megvalósítására, 
valamint az ezzel összefüggő működési költségekre, 

• az említett sportszövetségek, valamint a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (a 
továbbiakban: MHSSZ) Magyar Sportok Házában található irodáinak bérleti díjára, 

• a 2016. évi Nyári Paralimpiai Játékokra való felkészülésre, 
• a 2017. évi Siketlimpia kvalifikációjára, 
• a IX. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán, valamint a Szív és 

Tüdőátültetettek Európa-bajnokságán való részvételre, 
• a 2017. évi Téli Speciális Olimpia előzetes kiadásaira. 
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A fogyatékosok sportjának feladataira a MOB részére biztosított, a sportköztestület által 
továbbadott támogatásból az MPB és tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint az MPB 
és az MHSSZ működésére 258,0 millió forint, a FODISZ és tagszervezetei feladatainak 
ellátására, valamint a FODISZ működésére 90,0 millió forint, az MSOSZ és tagszervezetei 
feladatainak ellátására, valamint az MSOSZ működésére 61,0 millió forint, az MSZSZ és 
tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint az MSZSZ működésére 30,0 millió forint, az 
MHSSZ és tagszervezetei feladatainak ellátására és az MHSSZ működésére 3,0 millió forint 
támogatás, az FMSZ és tagszervezetei feladatainak ellátására, valamint a FMSZ működésére 
5,0 millió forint támogatás biztosítására került sor. 
 
A MOB-bal kötött támogatási szerződés utolsó részletének a kifizetése áthúzódott 2017-re, 
így az előirányzaton 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
A kifizetés azóta megtörtént. 
 
20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 376,0   376,0   

Módosítások jogcímenként        

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 26,1 26,1     
Módosítások összesen 26,1 26,1 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 402,1 26,1 376,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 376,0 0,0 376,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 26,1 26,1 0,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 26,1 26,1 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 402,1 26,1 376,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 350,0 376,0 376,0 402,1 376,1 107% 94% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 0,1         0%  

Támogatás 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány      26,1 26,1  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 376,1 0,0 376,1 

 köztestület (1 db) 376,1   376,1 

Összes kifizetés 376,1 0,0 376,1 

 
A jogcímen megtervezett 376,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat kiegészült 26,1 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal. A maradvány terhére a nem 
olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei 2015. 
évről áthúzódó szakmai programjai, valamint feladatai kerültek támogatásra, pénzügyi 
teljesítése 2016-ban megtörtént. 
 
Az eredeti előirányzat támogatást biztosított a nem olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei és országos sportági szövetségei szakmai programjaihoz, valamint feladataik 
megvalósításával összefüggő működési költségeikhez (292,0 millió forint), az IWGA 
Világjátékok (Wroclaw 2017) (40,0 millió forint), a World Combat Games (2016) (10,0 
millió forint), valamint sporteszköz beszerzéséhez (20,0 millió forint), a tagozat működési 
kiadásaihoz (előadó díjak, sajtó, rendezvény) (10,0 millió forint), nem olimpiai magazinműsor 
költségeihez (4,0 millió forint).  
 
A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került 
lekötésre. A MOB az előirányzaton rendelkezésre álló működési és szakmai támogatást 38 
nem olimpiai sportág sportszövetsége között osztotta fel. 
 
A MOB-bal kötött támogatási szerződés utolsó részletének a kifizetése áthúzódott 2017-re, 
így az előirányzaton tárgyévben 26,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. A kifizetés azóta megtörtént. 
 
20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 140,2   2 140,2   

Módosítások jogcímenként        

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 483,2   483,2   
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 105,7 105,7     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -140,2   -140,2   
Módosítások összesen 448,7 105,7 343,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 2 588,9 105,7 2 483,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 140,2 0,0 2 140,2 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 448,7 105,7 343,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 105,7 105,7 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 483,2 0,0 483,2 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -140,2 0,0 -140,2 
2016. évi módosított előirányzat 2 588,9 105,7 2 483,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. 
évi 

eredeti 
előirán

yzat 

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 216,9 2 140,2 2 140,2 2 588,9 2 582,2 1191% 100
% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 140,2 2 140,2 2 140,2 2 483,2 2 483,2 1771% 100
% 

Előirányzat-maradvány 182,3    105,7 105,7 58% 100
% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 2 582,2 0,0 2 582,2 

 köztestület (1 db) 2 582,2   2 582,2 

Összes kifizetés 2 582,2 0,0 2 582,2 

 
A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 2.140,2 millió forint volt, a 2016. évi riói 
olimpián és paralimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának biztosítása 
céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1764/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további 483,2 millió 
forint került bizosításra az előirányzatra.  
 
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján a 2016. évi riói olimpián és paralimpián eredményesen szerepelt 
sportolók, a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek és nevelőedzők állami 
jutalmainak folyósítására került felhasználásra a 2015. februártól 2016. novemberig tartó 
időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és 
eredményességi támogatásával együtt összesen 2.476,5 forint összegben.  
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Az előirányzat tartalmazott 140,2 millió forint összegben kincstári díjat és pénzügyi 
tranzakciós illetéket, amely a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímre került 
átvezetésre és szintén kifizetésre került 2016. évben. 
 
A jogcímcsoporton 6,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg 
keletkezett.  
 
A jogcímcsoporton 2015-ből keletkezett 105,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradványösszeg pénzügyi teljesítése 2016-ban megtörtént. 
 
20/23/9 Sportegészségügyi ellátás támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 265,4   265,4 56,8 

Módosítások jogcímenként        

- Saját intézménynek átcsoportosítás -265,4   -265,4 -56,8 

Módosítások összesen -265,4 0,0 -265,4 -56,8 
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 265,4 0,0 265,4 
Módosítások kedvezményezettenként -265,4 0,0 -265,4 
 - saját intézménynek -265,4 0,0 -265,4 
    = meghatározott feladatra -265,4 0,0 -265,4 
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 0,6 265,4 265,4 0,0  0,0  0%  

ebből:  személyi juttatás   56,8 56,8 0,0  0,0    

Bevétel             

Támogatás   265,4 265,4 0,0  0,0    

Előirányzat-maradvány 0,6        0%  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogcímcsoporton 265,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 
 
A jogcímcsoporton rendelkezésre álló támogatási előirányzat biztosított fedezetet az OSEI 
2016. évi sportegészségügyi szakmai feladatainak keretei között a kiemelkedő sporteredményt 
elért sportszakemberek, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók és 
az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok 
megvalósítására. Forrást biztosított továbbá az alábbi sportegészségügyi szakmai feladatokra, 
amelyeket a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. 
(VII. 13.) Korm. rendelet alapján, külön támogatói okirat szerint lát el az OSEI, amelynek 
keretében előirányzat-átcsoportosítással került átadásra az összeg: 
• a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: VKESZ) adminisztratív 

munkatársai, dietetikusok, a Tatai Edzőtáborban működő sportorvosok és fizikoterápiás 
szakrendeléseken dolgozó szakemberek foglalkoztatása, a nemzeti válogatottak 
keretorvosi hálózata szakmai tevékenységének összehangolása és működtetése; 

• a Call Center és az Olimpiai Rendelő működtetése (személyi, adminisztratív, fenntartási 
költség), valamint a jogosultak soron kívüli, emelt szintű egészségügyi ellátása; 

• az OSEI által saját fejlesztésben készült sportorvosi alkalmassági és versenyzési 
engedélyeket nyilvántartó rendszer (Országos Sportorvosi Hálózat - Válogatott Kereteket 
Ellátó Szolgálat Regisztere) működtetése és fejlesztése, valamint a felnőtt és utánpótlás 
válogatott kerettagok emelt szintű szűrővizsgálata és a teljesítmény-élettani labor által 
végzett vizsgálatok; 

• sportegészségügyi kiadványok vásárlása, megjelentetése; 
• az ún. hirtelen halál elkerüléséhez kapcsolódó oktatás (sportolók és sportszakemberek 

részére) és tudományos felkészítő feladatok ellátása; 
• edzőtáborok és az olimpiai központok sportorvosi- és az ott történt sérülések ellátásának 

biztosítása, dietetikai tanácsadás és a szakmai tevékenységgel összefüggő adminisztráció; 
• az olimpiai és nem olimpiai sportágak válogatott, utánpótlás válogatott kerettagjainak 

felkészülésével összefüggő emelt szintű szűrővizsgálatok, testösszetétel meghatározással 
és dietetikai tanácsadással, valamint a kiszűrt esetek gondozása; 

• a teljesítmény-élettani laboratórium vizsgálataival kapcsolatos feladatok ellátása (legális 
teljesítményfokozás elősegítését biztosító módszerek kidolgozása, a maximális 
teljesítőképesség vizsgálata emelt keretlétszámmal); 

• emelt keretlétszám részére a több szakkonzíliumból álló emelt szintű alkalmassági 
vizsgálatok és klinikai szűrővizsgálatok végzése (beleértve az Olimpiai Bajnokok Klubja 
tagjainak vizsgálatát is), a kiszűrt esetek gondozása; 

• soron kívüli emelt szintű egészségügyi ellátás; 
• a sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szakrendeléseken és adminisztratív területeken 

eszközök beszerzésére, frissítésére; 
• boka-kar index-mérő műszer (kardiovaszkuláris mérés a szenior korosztályban);  
• a Budapesti Sportorvosi Centrum, valamint a kapcsolódó társszakrendelések és a VKESZ 

munkájához elengedhetetlen informatikai eszközök biztosítása; 
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• a 2016. évi Riói Olimpiai Játékokra való felkészüléssel, valamint a kiutazó 
sportegészségügyi szakmai csapat helyettesítésének biztosításával kapcsolatosan 
felmerülő költségek biztosítása. 

 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
20/23/23 Szabadidősport támogatása 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 477,4   477,4   

Módosítások jogcímenként        

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 74,0 74,0     
- 2016.évi többletbevétel 24,4 24,4     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0   
Módosítások összesen 128,4 98,4 30,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 605,8 98,4 507,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 477,4 0,0 477,4 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 128,4 98,4 30,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 74,0 74,0 0,0 
- 2016.évi többletbevétel 24,4 24,4 0,0 
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0 0,0 30,0 
2016. évi módosított előirányzat 605,8 98,4 507,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 598,7 477,4 477,4 605,8 582,9 97% 96% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 144,6     24,4 24,4 17% 100% 

Támogatás 509,4 477,4 477,4 507,4 507,4 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 18,7    74,0 74,0 396% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- gazdasági társaság (1 db) 30,0   30,0 

- egyéb (megjelölve) 552,9 0,0 552,9 

 egyesületek, szövetségek (3 db) 473,3   473,3 

 köztestület (1 db) 35,0   35,0 

 befizetési kötelezettség (1 db) 44,6   44,6 

Összes kifizetés 582,9 0,0 582,9 

 
A jogcímcsoporton 477,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely 
kiegészült 74,0 millió forint előirányzat-maradvánnyal. A maradvány terhére a Magyar 
Szabadidősport Szövetség 2015. évről áthúzódó szakmai programjának megvalósításához 
29,4 millió forint támogatás került kifizetésre. Szintén a maradvány terhére került teljesítésre 
a Magyar Államkincstár felé a 1411/2013. (VII.3.) Korm. határozat által a Magyar 
Természetjáró Szövetségnek biztosított támogatásból fel nem használt 44,6 millió forint 
összegű visszafizetési kötelezettség. 

 
Az eredeti előrányzat terhére a MOB államtitkári döntés alapján a kiemelkedő szabadidősport 
rendezvények megrendezéséhez (Olimpiai Ötpróba, Nagy Sportágválasztó), valamint a 
szabadidősporttal összefüggésben felmerült egyéb költségekhez 35,0 millió forint támogatást 
kapott. 
 
A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat 300,0 millió forint összegű 
támogatást biztosított a Magyar Természetjáró Szövetség részére, a Magyarország Kormánya 
és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról 
szóló 1411/2013. (VII. 3.) Kormány határozat alapján a megállapodásban foglalt célok 
szerinti nemzeti turistaútvonal hálózat fejlesztésének megvalósítására. 
 
A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzatból a Magyar Szabadidősport 
Szövetség államtitkári döntés alapján 142,4 millió forint támogatásban részesült az alábbi 
feladatainak ellátására: 
• a Kihívás Napja programhoz; 
• a Szabadidősport Konferencia megrendezéséhez; 
• a Minőségbiztosítás programhoz; 
• a Nordic Walking programhoz; 
• a Családi Mozgásfesztivál programhoz; 
• a Magyar Szabadidősport Szövetség 2016. évi sportdiplomáciai tevékenységéhez; 
• a Szabadidősport portál üzemeltetéséhez; 
• a Szépkorúak Sportfesztiválja programhoz; 
• a Világ Gyalogló Nap programhoz; 
• a Szabadidősport információs rendszer létrehozásához és működtetéséhez; 
• a Hálózat-építés ösztönzés projekthez; 
• a Magyar Szabadidősport Szövetség tagtoborzással összefüggő feladataihoz. 
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Továbbá 30,0 millió forint támogatás került az előirányzatra átcsoportosításra a 20/51 Fejezeti 
általános tartalék előirányzatról, amely összeget a BSI Sportmarketing Kft. 2016-ban és 2017 
első negyedévében szervezett szabadidősport-események megrendezésére fordíthat.  
 
2016. évi többletbevétel az év során az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési 
maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került 18,0 millió forint. Míg 6,4 millió forint összeg téves rögzítés keretei 
között került a Bevételek részfeladatra, mely átvezetésre került a 2017. évre vonatkozólag a 
kötelezettséggel nem terhelt maradványok közé. A többletbevételből az alábbi támogatások 
államtitkári döntés alapján kerültek kiosztásra: 
• A Balaton Fejlesztési Tanács a 2017. évi Mozdulj Balaton! Rendezvénysorozat 

támogatására 5,0 millió forint támogatásban részesült. 
• A Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület,  Mányoki Attila 2017. évi Oceans Seven 

versenysorozaton való részvételének támogatására 1,5 millió forintot kapott. 
• A Mozdulj Érte Egyesület V. Országfutás sportesemény megrendezésének támogatására 

2,0 millió forintot kapott. 
• A Multi Szabadidő Diák Környezetvédő és Vizisport Egyesület a  Kajakpóló-hétvége 

verseny megszervezésének támogatására 2,0 millió forintot kapott. 
• A Keszthelyi Kilométerek Egyesület a 2016. évi Keszthelyi Kilométerek futóverseny 

megrendezésének támogatásaként 1,5 millió forintot kapott. 
• A Budapesti Közlekedési Vállalat Modellező Sportegyesület a versenyzőik 2017. évi 

világbajnokságon való részvételének támogatására 0,9 millió forintot kapott. 
• A Videoton FCF Baráti Kör Egyesület a XVII. Fehérvári Futballfesztivál sportesemény 

megrendezésének támogatására 0,5 millió forintot kapott. 
• A Magyar Szabadidősport Szövetség a Téli Szabadidősport programsorozat támogatására 

további 4,6 millió forintot kapott. 
 
Az előirányzaton 16,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 6,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 410,7   410,7   

Módosítások jogcímenként        

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,0 20,0     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 35,0   35,0   
Módosítások összesen 55,0 20,0 35,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 465,7 20,0 445,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 410,7 0,0 410,7 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 55,0 20,0 35,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,0 20,0 0,0 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 35,0 0,0 35,0 
2016. évi módosított előirányzat 465,7 20,0 445,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 467,4 410,7 410,7 465,7 445,7 95% 96% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 460,7 410,7 410,7 445,7 445,7 97% 100% 

Előirányzat-maradvány 26,7    20,0 20,0 75% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 445,7 0,0 445,7 

 köztestület (1 db) 445,7   445,7 

Összes kifizetés 445,7 0,0 445,7 

 
A jogcímcsoporton 410,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A 
jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 20,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt előző évi maradvány, amelynek pénzügyi teljesítése megvalósult.  
 
A 410,7 millió forint eredeti előirányzat támogatási szerződés keretében került biztosításra a 
MOB részére az alábbi diák- és hallgatói sporttal összefüggő feladatok támogatása céljából: 
• a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség szakmai 

programjaira és feladataira, valamint ezek megvalósításával szorosan összefüggő 
működési költségeire; 

• a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti 
válogatottak részvételére a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein; 

• a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség által delegált csapatok, versenyzők 
részvételére a 2016. évi sportági egyetemi világbajnokságokon; 

• a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete iskolai és diáksport támogatására, az 
iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésével kapcsolatos költségeire, pályázatokra; 
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• felekezeti diáksport szövetségek (KIDS, RIDISZ, SZODSE) szakmai feladataira és azzal 
szorosan összefüggő működési költségeire; 

• a közép-magyarországi egyetemi sportfejlesztésre, a testkultúrával kapcsolatos 
felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények szakmai feladataira; 

• a diákolimpiai versenyrendszerrel és a diáksport, diák-szabadidősport rendezvényekkel 
összefüggő programok költségeire; 

• a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságaira; 
• hallgatói szabadidősport eseményekre; 
• a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi Világ- és Európa-bajnokságokra; 
• az iskolai, diák és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátására és azok 

népszerűsítésével szorosan összefüggő feladatok költségeire. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás útján a jogcímcsoporton rendelkezésre 
álló összeg 35,0 millió forinttal növekedett, melyet a Magyar Diáksport Szövetség szakmai 
többletfeladatainak támogatására használhatott fel. 
 
A fentiekben ismertetett feladatok megvalósításával összefüggésben – a Magyar Egyetemi- és 
Főiskolai Sportszövetség részére 120,6 millió forint, a Magyar Diáksport Szövetség részére 
266,6 millió forint, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete részére 5,0 millió 
forint, a felekezeti és szakszervezeti diáksport szövetségek működésének és szakmai 
feladatainak támogatására 2,0 millió forint, a Közép-magyarországi egyetemi 
sportfejlesztéssel összefüggő feladataira 31,5 millió forint, egyetemi sportegyesületek 
támogatása 20,0 millió forint részösszeg került meghatározásra.  
 
Az előirányzaton 20,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0   22,0   

Módosítások jogcímenként        

- Más fejezettől kapott előirányzat 5,0   5,0   

- Más fejezetnek átadott előirányzat -4,0   -4,0   

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 8,7 8,7     
Módosítások összesen 9,7 8,7 1,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 31,7 8,7 23,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 22,0 0,0 22,0 
Módosítások kedvezményezettenként -4,0 0,0 -4,0 
 - más fejezet intézménynek -4,0 0,0 -4,0 
    = meghatározott feladatra -4,0 0,0 -4,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 13,7 8,7 5,0 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 8,7 8,7 0,0 
- Más fejezettől kapott előir. megállapodással 5,0 0,0 5,0 
2016. évi módosított előirányzat 31,7 8,7 23,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 20,5 22,0 22,0 31,7 27,2 133% 86% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 2,0         0%  

Támogatás 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 105% 100% 

Előirányzat-maradvány 5,2    8,7 8,7 167% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- alapítvány (2 db) 2,2   2,2 

- nonprofit társaság (1 db) 1,5   1,5 

- gazdasági társaság (8 db) 13,3   13,3 

- egyéb (megjelölve) 10,2 0,0 10,2 

 egyesületek, szövetségek  (6 db) 7,4   7,4 

 köztestület (1 db) 2,8   2,8 

Összes kifizetés 27,2 0,0 27,2 

 
A jogcímcsoporton 22,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A 
jogcímcsoporton előirányzatosításra került 8,7 millió forint maradványösszeg, amelyből 6,7 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány pénzügyi teljesítése megtörtént. 2,0 
millió forint pedig 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt keletkeztetett. 
2016-ban 2,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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A jogcímcsoporton fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás történt 5,0 millió 
forint értékben az EMMI és az NGM által közösen aláírt megállapodás alapján, amellyel a 
BSI Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenye került támogatásra.  
 
A jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás terhére kerültek támogatásra egyedi döntés 
alapján a sport, a mozgásgazdag és egészséges életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével 
összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységek, tájékoztató rendezvények, programok, 
konferenciák megrendezése, kiadványok megjelentetése (például: „Jótékonysági Hírlap 
Bringatúra”, „Dűlőre Futunk” szabadidős sportrendezvény megrendezése, „Nagy Vagy” 
programsorozat megvalósítása, az „Év Sportolója Gála”, a „Riói Aranyálmok" koncert 
megvalósítása, valamint a "Magyarok az Olimpián" című kiadvány megjelentetése). 
 
Az EMMI és a KKM közötti külön megállapodás keretében előirányzatok közötti 
átcsoportosítás történt 4,0 millió forint összegben, melynek célja a 2016. évi Labdarúgó 
Európa-bajnokságon Magyarország kulturális megjelenésének támogatása volt. 
 
 
20/23/26 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként        

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 900,0   1 900,0   
Módosítások összesen 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 900,0 0,0 1 900,0 
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 1 900,0 0,0 1 900,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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     1 900,0 1 900,0 1 725,0  91% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás     1 900,0 1 900,0 1 900,0   

Előirányzat-maradvány            

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 1 725,0 0,0 1 725,0 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 1 725,0   1 725,0 

Összes kifizetés 1 725,0 0,0 1 725,0 

 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem volt. A Magyarország 2016. évi 
központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. 
törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenységek támogatása alcím a 26. Magyar Kézilabda 
Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoporttal egészült ki. 
 
A törvényben biztosított támogatási előirányzat a Magyar Kézilabda Szövetség 2016. évi 
sportszakmai feladatainak ellátására szolgált. A megnövekedett adminisztratív feladatok 
ellátásához elengedhetetlen volt a megfelelő létszámú humánerőforrás biztosítása, valamint a 
számítástechnikai eszközpark bővítése. A felnőtt és korosztályos válogatottak menedzselése 
(kiemelt hazai rendezésű események, hazai és nemzetközi edzőtáborok, haza és külföldi 
versenyeken való részvétel, sportdiplomáciai feladatok ellátása) mellett az elmúlt években 
megjelenő és gyors ütemben fejlődő új szakágak (strandkézilabda, illetve a csörgőlabda) 
válogatottjainak eredményes versenyeztetése kiemelt figyelmet kapott a szakágak 
jellegzetességei miatt. A Szövetség a sportág bázisának szélesítése és népszerűsítése 
érdekében bevonja az óvodás, valamint a kisiskolás korú gyermekeket is, ezért a kisiskolás 
bajnokság szervezése és lebonyolítása fontos feladat. A sportágfejlesztési koncepció 
megvalósításához kapcsolódó kiadásokat is ebből a forrásból fedezték. 
 
A teljes támogatási összeg a Magyar Kézilabda Szövetséggel létrejött támogatási szerződés 
keretében került biztosításra.  
 
Az előirányzaton 175,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 32,7   32,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 32,7 0,0 32,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 32,7 0,0 32,7 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 32,7 0,0 32,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

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 37,5 32,7 32,7 32,7 32,7 87% 100% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 4,8        0%  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- egyéb (megjelölve) 32,7 0,0 32,7 

 egyesületek, szövetségek (1 db) 26,6   26,6 

 köztestület (1 db) 6,1   6,1 

Összes kifizetés 32,7 0,0 32,7 

 
A jogcímcsoporton 32,7 millió forint összegű támogatási előirányzat állt rendelkezésre.   
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A jogcímcsoport teljes eredeti támogatási előirányzata a Magyar Sporttudományi Társasággal 
és a MOB-bal létrejött támogatási szerződések keretében az alábbiak szerint került 
felhasználásra: 
• a Magyar Sporttudományi Társaság sporttudománnyal kapcsolatos szakmai programjai 

megvalósításával összefüggő feladatok ellátásának támogatására (26,6 millió forint); 
valamint 

• a Magyar Edzők Társasága szakmai programjai megvalósításával összefüggő feladatok 
ellátásának támogatására (6,1 millió forint). 

 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány. 
 
20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 979,4   10 979,4   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 884,5   4 884,5 11,8 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -705,5   -705,5 -11,8 

- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 547,3 1 547,3     
- 2016.évi többletbevétel 62,6 62,6     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -275,4   -275,4   
Módosítások összesen 5 513,5 1 609,9 3 903,6 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 16 492,9 1 609,9 14 883,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 979,4 0,0 10 979,4 
Módosítások kedvezményezettenként -705,5 0,0 -705,5 
 - saját intézménynek -705,5 0,0 -705,5 
    = meghatározott feladatra -705,5 0,0 -705,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 6 219,0 1 609,9 4 609,1 
- 2015.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 547,3 1 547,3 0,0 
- 2016.évi többletbevétel 62,6 62,6 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 884,5 0,0 4 884,5 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -275,4 0,0 -275,4 
2016. évi módosított előirányzat 16 492,9 1 609,9 14 883,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
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 12 341,8 10 979,4 10 979,4 16 492,9 16 158,7 131% 98% 

ebből:  személyi juttatás             

Bevétel 99,7     62,6 62,6 63% 100% 

Támogatás 12 581,4 10 979,4 10 979,4 14 883,0 14 883,0 118% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 208,0    1 547,3 1 547,3 128% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- gazdasági társaság (1 db) 5,0   5,0 

- egyéb (megjelölve) 16 153,7 0,0 16 153,7 

 központi kezelésű előirányzat (1 db) 20,1   20,1 

 egyesületek, szövetségek (49 db) 14 172,2   14 172,2 

 köztestület (1 db) 1 944,8   1 944,8 

 befizetési kötelezettség (1 db) 16,6   16,6 

Összes kifizetés 16 158,7 0,0 16 158,7 

 

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 10.979,4 millió forint került 
megtervezésre, amelyet megemelt az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1225/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján a Magyar Atlétikai Szövetség részére a 6. Gyulai István Memorial - 
Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezésével összefüggő feladatainak támogatására biztosított 
300,0 millió forint összegű költségvetési többletforrás, az Országvédelmi Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Testnevelési Egyetem 
részére a Sport-táplálkozástudományi intézmény létrehozására biztosított 700,4 millió forint 
összegű költségvetési többlettámogatás, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított 
3.879,0 millió forint összegű többletforrás. 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 5,1 millió forint átcsoportosításra került az EMMI Igazgatás részére annak érdekében, 
hogy a Sport-táplálkozástudományi intézmény létrehozásával kapcsolatban alkalmazott 
szakértő megbízási díját fedezze. A Kormánydöntéssel átcsoportosított források kifizetése 
2016-ban megtörtént. 
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A 2015. évi maradványból 1.490,7 millió forint 2016-ban a kedvezményzettek részére 
(köztük az egyesületek, szövetségek részére 1.063,2 millió forint) kifizetésre került az 
alábbiakra: 
• a kiemelt sportágak 2015. évi sportágfejlesztési feladatainak támogatására összesen 

191,7 millió forint az alábbi bontásban: 
o Magyar Judo Szövetség részére 41,0 millió forint; 
o Magyar Úszó Szövetség részére 30,0 millió forint; 
o Magyar Vívó Szövetség részére 60,0 millió forint; 
o Magyar Atlétikai Szövetség részére 60,0 millió forint; 
o Magyar Sportlövők Szövetsége részére 0,7 millió forint. 

• a kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz a MOB részére 427,5 millió forint; 
• Sport Legyen a Tiéd! Program 2016. évi támogatására összesen 706,3 millió forint a 

következő bontásban: 
o Magyar Diákssport Szövetség részére 225,0 millió forint; 
o Magyar Vívó Szövetség részére 20,0 millió forint; 
o Magyar Úszó Szövetség részére 20,7 millió forint; 
o Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Atlétikai Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Judo Szövetség részére 30,0 millió forint; 
o Magyar Asztalitenisz Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Tenisz Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére 40,6 millió forint; 
o Magyar Röplabda Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Torna Szövetség részére 25,0 millió forint; 
o Magyar Kézilabda Szövetség részére 50,0 millió forint; 
o Magyar Tollaslabda Szövetség részére 20,0 millió forint; 
o Magyar Karate Szakszövetség részére 25,0 millió forint. 

• sportszakmai többletfeladatok és az ezzel összefüggő eszközbeszerzés és 
sportlétesítmény-fejlesztés támogatására összesen 33,0 millió forint az alábbi 
bontásban: 

o Magyar Athletikai Club részére 5,0 millió forint; 
o Ceglédi Vasutas Sport Egyesület részére 20,0 millió forint; 
o Magyar Búvár Szakszövetség részére 5,0 millió forint; 
o Nyíregyházi Vasutas Sport club részére 3,0 millió forint. 

• egyéb, egyedi sportágfejlesztési támogatásokra összesen 132,2 millió forint az alábbi 
bontásban: 

o a 2016. évi Gymnasiade nemzetközi sporteseményen történő részvétel 
támogatására a Magyar Diáksport Szövetség részére 22,0 millió forint; 

o az Országos Delfin Bajnokság, valamint a Hód Kupa Cikluszáró Serdülő 
Bajnokság megrendezésének támogatására a Hód Úszó Sportegyesület 
Hódmezővásárhely részére 2,0 millió forint; 

o a 2016. évi Footgolf Világbajnokságon való részvétel támogatására a Magyar 
Footgolf Szövetség részére 3,2 millió forint; 

o a 2016. évi Légfegyveres EB rendezési költségeinek és SIUS típusú 
elektronikus találatjelző beszerzésére 95,0 millió forint a Magyar Sportlövők 
Szövetsége részére; 

o Miklós Edit és Samsal Dalibor, valamint kísérőik külföldi 
edzőtáboroztatásának támogatására 10,0 millió forint a Magyar Sí Szövetség 
részére. 
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Az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a rendkívüli kormányzati tartalék terhére 
biztosított forrásból származó 16,0 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség teljesítése 
az NGM felé megtörtént, 20,1 millió forint a 2015. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 
22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a LXV. Bethlen Gábor Alap részére a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat 3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében, a fennmaradó 20,6 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
A jogcímcsoporton előirányzatosításra került 62,6 millió forint összegű bevételi előirányzat, 
melyből a Magyar Torna Szövetség 2016. évi sportágfejlesztési feladatainak kiegészítő 
támogatására 14,1 millió forint kerül biztosításra, melynek kifizetése a 2017. évben 
realizálódik.   
 
A bevételből 0,6 millió forint az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a rendkívüli 
kormányzati intézkedések tartalék terhére biztosított forrásból származó visszafizetési 
kötelezettség. A bevételből 47,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványként került kimutatásra. 
 
Az előirányzat tartalmazott 70,4 millió forint összegben Kincstári díjat és pénzügyi 
tranzakciós illetéket, amely a 20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcímre került 
átvezetésre és kifizetésre a 2016. évben. 
 
Az eredeti előirányzat terhére az NGM engedélyével az alábbi előirányzat-átcsoportosításokra 
került sor: 
• 20/23/24 fejezeti kezelésű előirányzatra történő előirányzat-átcsoportosítás a 2016/2017. 

tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendeletben előírt, az alapfokú és 
középfokú köznevelési intézmények tanulói részére szóló diákolimpiai sportversenyek 
lebonyolításával kapcsolatosan a Magyar Diáksport Szövetségnél felmerülő 2016. évi 
többletköltségek finanszírozására 35,0 millió forint értékben; valamint 

• 20/23/4 fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás a kiemelt és felzárkóztatási 
sportágak kiemelt hazai rendezésű sporteseményeinek támogatása érdekében 170,0 millió 
forint értékben. 

 
A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata biztosított forrást: 
• az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai 

szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepciói 
megvalósításának 2016. évi támogatásához, az alábbiak szerint, amelyből 8.357,0 millió 
forint kifizetése teljesült 2016-ban a szövetségek részére: 

•  
Kiemelt sportágak országos sportági szakszövetségei Támogatási összeg 

(millió forintban) 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 175,0 
Magyar Atlétikai Szövetség 706,0 
Magyar Birkózó Szövetség 750,0 
Magyar Evezős Szövetség 220,0 
Magyar Judo Szövetség 580,0 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 879,0 
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Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége 130,0 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 595,0 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség 500,0 
Magyar Öttusa Szövetség 586,0 
Magyar Röplabda Szövetség 305,0 
Magyar Sportlövők Szövetsége 196,0 
Magyar Tenisz Szövetség 320,0 
Magyar Torna Szövetség 580,9* 
Magyar Úszó Szövetség 1 279,0 
Magyar Vívó Szövetség 556,0 
Összesen: 8 357,9 
* 0,9 millió forint kifizetése a 2017. évben realizálódik, a további támogatások kifizetése 2016. évben 
megtörtént 

 
• a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak 

2016. évi sportágfejlesztési támogatásához (felzárkóztatási alap) (470,0 millió forint) az 
alábbiak szerint: 

Sportszövetség 
Támogatási összeg  
(millió forintban) 

Magyar Búvár Szakszövetség 10,0 
Magyar Curling Szövetség 6,0 
Magyar Golf Szövetség 25,0 
Magyar Gyeplabda Szakszövetség 5,0 
Magyar Íjász Szövetség 8,0 
Magyar Karate Szakszövetség 15,0 
Magyar Kick-boksz Szövetség 10,0 
Magyar Lovassport Szövetség 65,0 
Magyar Műugró Szakszövetség 12,0 
Magyar Rögbi Szövetség 10,0 
Magyar Sí Szövetség 110,0 
Magyar Snowboard Szövetség 8,0 
Magyar Súlyemelő Szövetség 40,0 
Magyar Szinkronúszó Szövetség 10,0 
Magyar Szörf Szövetség 10,0 
Magyar Taekwondo Szövetség 9,0 

Magyar Táncsport Szakszövetség 4,0 

Magyar Tollaslabda Szövetség 18,0 

Magyar Triatlon Szövetség 65,0 

Magyar Vitorlás Szövetség 30,0 
Összesen: 470,0* 
* a teljes támogatási összeg 2016. évben kifizetésre került a kedvezményezettek részére 
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• a kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz a MOB részére 1.300,0 millió forint 
összegben;  

• a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok keretében 
ellátandó doppingellenes tevékenységre a MOB részére 217,3 millió forint összegben; 

• a HISZEK Benned Sport Program finanszírozására összességében 246,6 millió forint 
összegben, melynek kifizetése 2017-ben realizálódik.  

• Első alprogramként lehetőséget kínáltunk 22 megyei jogú város 
önkormányzatainak a helyi szinten megvalósítandó szabadidősport programok 
támogatására, összesen 96,6 millió forint összegben; 

• Második alprogramként az ország bármely területén működő kis-és közepes 
sportegyesületek utánpótlás bázisának növelését finanszírozta az előirányzat a 
Sportegyesületek Országos Szövetségének közreműködésével összesen 150,0 
millió forint értékben.  

• Az előirányzat terhére az alábbi egyedi támogatások (köztük az egyesületek, szövetségek 
részére 103,0 millió forint összegű 2016. évi teljesüléssel) biztosítására került még sor: 

• Tatai Atlétikai Club részére, annak működése érdekében szükséges 
sporteszközök (gumilabda, mászókötél, medicinlabda, tornaszőnyeg, tatami 
szőnyeg) beszerzésére 0,6 millió forint összegben, melynek kifizetésére 2017-
ben kerül sor; 

• a Törekvés Sportegyesület részére a 2016. évi sportszakmai többletfeladatainak 
ellátása keretében az egyesület vívó és kerekesszékes vívó szakosztályainak 
működtetésére és szakmai programjainak lebonyolítására 5,0 millió forint 
összegben; 

• a Sportegyesületek Országos Szövetsége részére a 2016. évi működésének és a 
Hiszek Benned Sport Program megvalósításával összefüggő feladatainak 
támogatására 9,0 millió forint összegben; 

• az Iron Corporation Kft. részére a 2016. évi sportszakmai többletfeladatainak 
ellátása keretében az elit úszó program elindítása és megvalósítása céljából 5,0 
millió forint összegben; 

• a Magyar Birkózó Szövetség részére a 2016. évi sportszakmai 
többletfeladatainak ellátása keretében a 2016. évi „Klub Csapat Világkupa és 
Nem Olimpiai Súlycsoportok Világbajnoksága” megrendezésére 40,0 millió 
forint összegben; 

• az EMMI Sportegyesülete részére a 2016. évi sportszakmai többletfeladatainak 
ellátása keretében az egyesület szakosztályainak működtetésére és szakmai 
programjainak támogatására 15,0 millió forint összegben; 

• a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére a 2017. évi Európa-
bajnokságra történő kvalifikáció megszerzése érdekében a női és férfi felnőtt 
válogatottak felkészülési és versenyeztetési programja megvalósítására 24,0 
millió forint összegben; 

• a Magyar Athletikai Club részére a 2016. évi sportszakmai többletfeladatok 
ellátása keretében a sportlétesítmények bérleti díjára, valamint a 
versenyeztetéssel és felkészüléssel kapcsolódó feladatok ellátására 5,0 millió 
forint összegben; 

• a Magyar Úszó Szövetség részére a 43. Arena Junior Úszó Európa-bajnokság 
ideje alatt megtartott LEN Bureau kihelyezett ülés megrendezésére 5,0 millió 
forint összegben. 
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Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján biztosított 3.879,0 millió forint összegű többletforrás felhasználása – mely 
2016. évben teljes egészében kifizetésre került – az egyes sportcélú támogatások 
forrásszükségletének biztosításáról szóló 1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerint az 
alábbiak szerint alakult: 
 

Kedvezményezett megnevezése 

Támogatási 
összeg  
(millió 

forintban) 

Magyar Atlétikai Szövetség 33,0   
Magyar Edzők Társasága 66,0   
Magyar Golf Szövetség 232,0   
Magyar Gyeplabda Szakszövetség 7,0   
Magyar Íjász Szövetség 571,0   
Magyar Karate Szakszövetség 60,0   
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 750,0 
Magyar Lovassport Szövetség 433,0   
Magyar Műugró Szövetség 41,0 
Magyar Rögbi Szövetség 454,0   
Magyar Sakkszövetség 150,0   
Magyar Súlyemelő Szövetség 202,0   
Magyar Szinkonúszó Szövetség 150,0 
Magyar Szörf Szövetség 66,0   
Magyar Taekwondo Szövetség 61,0   
Magyar Tollaslabda Szövetség 195,0 
Magyar Triatlon Szövetség 247,0   
Magyar Vitorlás Szövetség 161,0   
Összesen: 3 879,0   

 
A jogcímcsoporton 334,2 millió forint maradványösszeg keletkezett, melyből 262,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 72,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány. 
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