
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 



 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jogutódlással - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnt. 
 



 

 

 
 

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

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

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

  97 807,7 97 807,7 

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

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

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

7,6   7,6 

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

-2,8   -2,8 

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

58,7   58,7 

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

 



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

  3 300,0 3 300,0 

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

  3 713,7 3 713,7 

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

  561,1 561,1 

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

70,2     

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

6,0     

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

  5 500,0 5 500,0 

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

  2 500,0 2 500,0 

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

45,8     

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

  2 200,0 2 200,0 

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

  100,0 100,0 



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

  250,0 250,0 

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

  1 905,0 1 905,0 

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

  40,1 40,1 

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

  42,3 42,3 

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

  4 035,0 4 035,0 

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

  7 200,3 7 200,3 

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

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

  187,5 187,5 

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

325,0 3 000,0 3 325,0 

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

  3 344,5 3 344,5 



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

  100,0 100,0 

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

  3 300,0 3 300,0 

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

  1 000,0 1 000,0 

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

620,0   620,0 

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

2,2 -2,2   

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

  -1 705,2 -1 705,2 

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

  -400,0 -400,0 

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

  -60,0 -60,0 

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

  262,6 262,6 

 



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

  50,0 50,0 

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

-38,0 738,0 700,0 

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

  2 000,0 2 000,0 

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

  -28 492,4 -28 492,4 

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

  600,0 600,0 

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

  414,0 414,0 

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

  -989,1 -989,1 

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

256,7 -27 553,1 -27 296,4 



 

 

 
 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 

Fejezet 
összesen 

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

-240,0     

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

15,0 4 235,0 4 250,0 

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

3,6 -3,6   

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

27,0     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 
 

− Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) – megszűnt 2016. 
december 31-én; 

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

millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
 

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

ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel 
 

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

Támogatás 
 

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

Költségvetési 
maradvány  

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

Létszám (fő)  
 

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

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

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



 

 

 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

Módosítások jogcímenként       

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

-      

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

325,0 - 325,0 263,6 - 

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

- 38,0 - - 38,0 - - 

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

45,8 - 45,8 32,3 - 

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

1,0 - 1,0 0,8 - 

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

70,2 - 70,2 52,8 - 

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

6,0 - 6,0 - - 

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

3,3 - 3,3 2,6 - 

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

2,2 - 2,2 1,7 - 

 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

1,1 - 1,1 0,9 - 

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

2,2 - 2,2 - - 

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

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

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

58,7 - 58,7 46,2 - 

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

15,0 - 15,0 - - 

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

- 240,0 - - 240,0 - - 

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

256,7 - 256,7 - - 

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

3,6 - 3,6 - - 

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

620,0 - 620,0 2,2 - 

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

3,1 - 3,1 2,4 - 

 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támoga-

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

27,0 - 27,0 - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat átcsoportosítás  -        -        -        1 119,3     -       

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

 34 549,7     34 549,7 
     

 -        3 259,8     -       

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

Lakáskölcsön  125,7      125,7      -        -        -       

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

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

2016. évi módosított előirányzat 157 216,4 127 565,5 29 650,9 25 266,6 2 956 

 



 

 

 
 

01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 764410 
Honlap címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
 

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

ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel 
 

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

Támogatás 
 

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

Költségvetési 
maradvány  

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

Létszám (fő)  
 

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

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

Módosítások jogcímenként       

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

-      

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

325,0  325,0 263,7 - 

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

- 38,0  - 38,0 - - 

 

 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

45,8  45,8 32,3 - 

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

1,0  1,0 0,8 - 

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

70,2  70,2 52,8 - 

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

6,0  6,0 - - 

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

3,3  3,3 2,6 - 

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

2,2  2,2 1,7 - 

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

1,1  1,1 0,9 - 

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

2,2  2,2 - - 

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

0,4  0,4 0,3 - 

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

2,1  2,1 1,6 - 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

15,0  15,0 - - 

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

- 240,0  - 240,0 - - 

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

256,7  256,7 - - 

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

3,6  3,6 - - 

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

3,1 - 3,1 2,4  

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

136,7 136,7 - 4,5 - 

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 
(KBSZ-NFM Igazgatása) 

150,8  150,8 74,9  

Fejezetek közötti átadás - KEF részére 
(illetménykiegészítés) 

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

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

- 2,2 - - 2,2 - - 

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

- 20,0 - - 20,0 - - 

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

- 3,4 - - 3,4 - - 

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

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

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

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

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

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

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

- 710,4 - - 710,4 - - 
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Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Magán és egyéb jogi 
személyek kártérítése KHEM) 

- 83,7 - - 83,7 - - 

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

- 120,0 - - 120,0 - - 

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

322,4 - 322,4 - - 

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

- 105,0 - - 105,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat részére (Közlekedés fejlesztése) 

305,1 - 305,1 - - 

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

984,7 - 984,7 70,0 - 

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

- 1,7 - - 1,7 - - 

Fejezeten belüli átadás KIFÜ-nek (KIBER 
rendszer kialakítása) 

- 55,0 - - 55,0 - - 

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

68,0 - 68,0 - 35,0 

Fejezetek közötti előirányzat-átadás 
Miniszterelnökség - Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium   

76,8 - 76,8 60,5 - 

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

28,6 - 28,6 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Turisztikai célelőirányzat) 

- 46,4 - - 46,4 - - 

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

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

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(NFM-NGM) 

12,6 - 12,6 9,9 - 

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(NFM – Országos Bírósági Hivatal 

3,0 - 3,0 2,4 - 

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

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

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 
átcsoportosítás (CEF forrás elmaradás) 

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

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő 
átcsoportosítás 

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

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

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

Előirányzat átcsoportosítás - - - 2 655,8 - 

Beolvadó intézményekkel kapcsolatos 
jóváhagyások 

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

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

- - - - - 

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

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

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

26,0 26,0 - 20,5 - 

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

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

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

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

0,5 0,5 - - - 

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

Tranzakciós illeték 5,2 5,2 - - - 

NFM - Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozás Hivatal megállapodás 

2,0 2,0 - - - 

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

Lakáskölcsön 36,7 36,7 - - - 

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

 
Az NFM feladatkörét a 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl az NFM Alapító Okirata, 
valamint az NFM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek 
keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok 
megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása. 
 
2012. évtől az NFM igazgatása költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv 
költségvetése két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az NFM igazgatása 
működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az NFM szervezeti és működési 
költségvetését (a továbbiakban: Szervezeti és Működési költségvetés) és az NFM közfeladatai 
ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az NFM igazgatása költségvetésében 
megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az 
előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás, két 
államháztartási egyedi azonosító számon, és két előirányzat-felhasználási keretszámlán 
történik, melynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül. 
 
2016. évben jelentkező új feladatok ismertetése 
Átalakult a postaügy és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások területe, 2016. július 30-tól a 
nemzeti fejlesztési miniszter felelős a kormányzati tevékenység összehangolásáért a 
vagyonpolitikában, ideértve a postaügyet és a Magyar Fejlesztési Bankot is. 
A Kormány megszüntette a Miniszterelnökségen a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és 
postaügyekért felelős államtitkári tisztséget. A megszüntetett államtitkári tisztséghez tartozó 
feladatok teljes körű ellátására kormánybiztost neveztek ki, akinek a munkáját segítő 
munkaszervezetet, valamint az ott dolgozó kormánytisztviselőket, munkavállalókat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz rendelte.  
A KBSZ a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) alapján 2016. 
szeptember 1-től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter által vezetett 



 

 

 
 

minisztériumba, mely az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint az 
egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok 
tekintetében a megszűnt intézmény jogutódja. Az NFM szervezetén belül a KBSZ 
Főosztályként látja el feladatait. A KBSZ ellátja a jogszabályban meghatározott 
légiközlekedési, vasúti, vízi közlekedési balesetek, események független szakmai 
kivizsgálását, a vizsgálatok alapján jelentéseket készít, bírságot szab ki, ajánlásokat tesz a 
megelőzés, a hasonló események elkerülése érdekében. 
 
A 2016. december 31-i fordulónappal megszűnt NKH, KKK, NFH záró pénzeszközei a 
jogutód NFM igazgatása részére december utolsó napjaiban átutalásra kerültek. Ez a bevétel 
előirányzatosításra került, amely jelentős mértékben megemelte a bevételek és kiadások 
előirányzatait. Mivel a 2016. évben ezekből a forrásokból kifizetésekre alig került sor, a 
megemelt módosított előirányzatokból a pénzügyi teljesítések aránya alacsony mértéket 
mutat. Az NFM igazgatása átvette a megszűnt intézmények kötelezettségvállalásait, amelyek 
kifizetésre nem kerültek már 2016. évben ezért a kötelezettségvállalással terhelt 
maradványának összegét emelte meg 
  
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NFM igazgatása 2016. évi kiadási előirányzatát 19.130,8 millió forintban 
határozta meg. A 2016. évi tervezett bevételek (12.235,5 millió forint) és támogatás (6.895,3 
millió forint) biztosították az NFM igazgatása feladatellátását, illetve működését, a 
foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti 
és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások alakulása 
A Kvtv.-ben az NFM igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 19.130,8 
millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 8.652,7 millió forinttal 
növekedett. A módosított előirányzat (27.783,5 millió forint) terhére a 2016. évben 12.658,5 
millió forint kiadásteljesítés történt, amely 45,6%-os felhasználási szintnek felel meg. 
 
A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 459,7 millió forintos növekedést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 
változásai 4.427,9 millió forintos csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott 
változásai összességében 12.620,9 millió forintos növekedést eredményeztek. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

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

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

= a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1588/20106. 
(X. 27.) Korm. határozat alapján Vasmegyer Község feladatainak támogatása 
cím javára 38,0 millió forinttal csökkent, 



 

 

 
 

= a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos 
egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján 
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére 
45,8 millió forinttal nőtt, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 136,7 millió 

forint összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átadás-átvétel keretében összesen 386,9 millió forinttal 

csökkent, 
= projektbevételi elmaradás miatt 4.289,8 millió forinttal csökkent, 
= Miniszterelnökségtől történt előirányzat átvétel összesen támogatására 144,8 

millió forint összegben, 



 

 

 
 

= fejezetek közötti megállapodások keretében a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak (NGM) átadott előirányzat összesen 35,7 millió forinttal 
csökkent, 

= az Országos Bírósági Hivataltól történt előirányzat átvétel miatt 3,0 millió 
forinttal nőtt, 

− Intézményi hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat maradvány felhasználásával 3.374,5 millió forint 

összegben, 
= beolvadó intézmények miatt 8.064,6 millió forinttal, 
= az NFM Lakásépítés és vásárlás munkáltató támogatása bankszámlára befolyt 

36,7 millió forint összegben, 
= Sportlétesítmények fejlesztése miatt 142,5 millió forint összegben, 
= HungaroControl Zrt.-től megállapodás alapján fizetett bevételével 212,2 millió 

forint összegben, 
= a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal kötött megállapodás 

alapján 2,0 millió forint összegben, 
= a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: MÁK) fizetendő kincstári díjak 

fedezetéből 5,2 millió forint összegben,  
= EGT HU02, HU03 projektekből 143,5 millió forinttal, 
= LIFE Capacity Building projektből 26,5 millió forinttal, 
= KEHOP-5.4.2-15-2016-00001. projektből 55,0 millió forinttal, 
= GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016. és GINOP-3.3.1-16-2016. projektekből 26,0 

millió forinttal, 
= 2014-2015. évi EU-s programokból 451,6 millió forinttal, 
= a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok 

felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1798/2016. 
(XII. 19.) Korm. határozat alapján 45,3 millió forinttal, 

= a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 35,3 millió forinttal nőtt. 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
4.231,4 millió forinttal, 11.582,6 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek 
indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 55,5%-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az NFM igazgatása 
2016. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
Az NFM igazgatása 2016. évi tervezett létszáma 1219 fő, az átlagos statisztikai állományi 
létszáma 912 fő volt. A létszám a következő főbb indokok alapján változott: költségvetési 
megállapodás alapján az NSK-tól 9 fő átvétele, a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
állami feladatokkal 17 fő, a közúti árufuvarozók és személyszállítók ellenőrzéséhez 
kapcsolatos intézkedésekről alapján 130 fő, a megszűnt KBSZ beolvadásával 51 státusz került 
a minisztériumba.  A létszám növekedése mellett nagyon jelentős csökkenést eredményezett a 



 

 

 
 

magas fluktuáció, valamint az üres álláshelyek betöltésére a szakemberek pótlása is 
nehézséget jelentett. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások 9.634,0 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
316,9 millió forinttal csökkent, a már fent ismertetett Kormánydöntések eredményeképpen.  
A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 13,3 
millió forinttal növelték, a felügyeleti szervi módosítások összesen 3.970,0 millió forinttal 
csökkentették, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások pedig 
összesen 3.639,8 millió forinttal növelték az előirányzatot. 
A dologi kiadások a 2016. évben a megszűnt intézmények miatt megemelt módosított 
előirányzat 27,0%-ában teljesültek. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az NFM igazgatása 2016. évi költségvetésében egyéb működési célú kiadás nem került 
tervezésre. 
Az egyéb működési célú kiadások 2016. évi előirányzata felügyeleti szervi hatáskörben került 
módosításra 0,7 millió forint összegben, intézményi hatáskörben pedig átcsoportosításokkal 
összesen 1.473,5 millió forint összegben. 
Az egyéb működési célú kiadások 2016. évben a módosított előirányzat 89,9 %-ában 
teljesültek. 
 
Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadások jogcímen a 2016. évben 161,0 millió forint eredeti előirányzat került 
tervezésre. A megszűnt intézmények miatt megemelt módosított előirányzat 1.999,8 millió 
forintra növekedett, amely 33,1%-ban teljesült. 
 
Bevételek alakulása 
Az NFM igazgatása 2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 12.235,5 millió 
forint volt, mely december 31-ig 4.653,6 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 
összege 16.889,1 millió forint, a tényleges teljesítése 16.540,7 millió forint volt.  
 
A 2016. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2015. évi többletbevétel 
összegével került módosításra összesen 136,7 millió forint összegben. Az NFM igazgatása 
2016. évi Szervezeti és Működési költségvetésének elkészítésekor a KÖFOP-3.2.3-16-2016-
0001. azonosító számú projekttel kapcsolatban 10.914,9 millió forint került megtervezésre. 
Ezzel szemben a Miniszterelnökség iránymutatását, valamint a 2016. évi fejlesztéspolitikai 
munkatervről szóló 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat előírásait figyelembe véve, a 
bevételekből 2016. évben a fenti azonosító számú projekttel kapcsolatban 6.662,1 millió 
forint fog teljesülni, amely tartalmazza a 2017. évi szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítások teljes összegét is, emiatt bevételi elmaradás keletkezett 4.252,8 
millió forint összegben.  
Fejezeti hatáskörben ezen kívül átcsoportosítások miatt 439,7 millió forinttal csökkent a 
bevétel, valamint intézményi hatáskörben a következők szerint: 

− a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 3.374,5 millió forint 
összegben, 

− ezen kívül pedig saját hatáskörben 9.246,4 millió forinttal növekedett. 
 

A 2015. évben keletkezett maradvány 3.374,5 millió forint, ebből a 2015. év előtt keletkezett 
maradvány 48,2 millió forint. A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból 102,5 
millió forint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal 



 

 

 
 

kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti tranzakciós illeték 
fedezete; 958,3 millió forint európai uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás és 
2.263,6 millió forint folyamatos feladatellátáshoz szükséges kötelezettségek, folyamatban 
lévő szerződések, eseti megrendelések alapján rögzített kötelezettségvállalások. Ezen felül 0,7 
millió forint az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 
szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján keletkezett maradvány (vizsgaelnöki 
névjegyzék), 1,2 millió forint pedig az elektronikus értékesítési rendszert (EÉR) maradványa 
volt. 
 
Támogatás 
Az NFM igazgatása 2016. évi eredeti költségvetési támogatás előirányzata 6.895,3 millió 
forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 7.519,9 millió forintra növekedett. 
Kormány és fejezeti hatáskörben, a kiadásoknál részletezettek szerint.  
 
Költségvetési maradvány 
A 2016. évben keletkezett maradvány 14.776,6 millió forint, ebből 13.102,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 1.674,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
Az NKH, a KKK és az NFH az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2017. január 1-
től jogutódlással beolvadt a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, 
mely a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel, az átvett feladatok 
tekintetében a megszűnt intézmények jogutódja. Az integráció következtében a 2016. évi 
előirányzat terhére a megszűnt intézmények által aláírt szerződésekből, megrendelésekből 
eredő jogok és kötelezettségek a jogutód szervezetre, az NFM-re szálltak át. Az NFM 
igazgatása kötelezettségvállalással terhelt 2016. évi maradványának jelentős összege a 
megszűnt intézményektől átvett kötelezettségekből ered. 
 
A vagyoni helyzet elemzése 
A 2016. évben jelentős vagyonváltozást a LiveGuide klímavédelmi szoftver, a 2024. évi nyári 
olimpiai játékok megvalósítására vonatkozó tanulmány beszerzése, a megszűnt KBSZ 
vagyontárgyainak átvétele, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Magyar Turisztikai 
Ügynökség átvételéhez kapcsolódó ingatlanok állományba vétele, valamint a NISZ Zrt. 
részére informatikai eszközök vagyonkezelésbe történő átadása jelentett. Az immateriális 
javak értékében 246,3 millió forint állománynövekedést, a tárgyi eszközök értékében 242,3 
millió forint állomány csökkenést eredményeztek a vagyonváltozások.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NFM igazgatása: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 



 

 

 
 

03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329387 
Honlap címe: www.niif.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12 600,0 3 113,4 3 113,4 3 209,5 2 877,8 22,8% 89,7% 
ebből: személyi 

juttatás 
1 073,9 445,5 445,5 613,9 554,0 51,6% 90,2% 

Bevétel   10 377,4 913,3 913,3 1 531,6 1 184,1 11,4% 77,3% 

Támogatás   1 787,2 2 200,1 2 200,1 1 643,0 1 643,0 91,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
470,2 – 0,0 34,9 34,9 7,4% 100,0% 

Létszám (fő)    115** 102*   108** 93,9% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 113,4 913,3 2 200,1 445,5 115 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 752,2 - 195,1 - 557,1 - 223,9 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

136,7 136,7 - - - 

Fejezetek közötti előirányzat-átadás - Nemzeti 
Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program (IKF/214/2016-NFM, FM-NFM-NIIFI 
Szerződés szerinti) 

12,0 - 12,0 - - 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (KIFÜ)  - 900,9 - 331,8 - 569,1 - 223,9 - 

IV. Intézményi hatáskörben 848,3 848,3 - 392,3 - 

2015. évi maradvány igénybevétele  34,9      34,9      -        -        -       

Projekthez kapcsolódó működési többletbevétel  421,5      421,5      -        300,6      -       

Záró beszámoló előirányzat rendezése  331,8      331,8      -        91,7      -       

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

Lakáskölcsön  20,5      20,5        

2016. évi módosított előirányzat 3 209,5 1 566,5 1 643,0 613,9 108 



 

 

 
 

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. 
rendelet, valamint az Alapító Okirat határozta meg a NIIFI tevékenységi körét, feladatait. A 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Fejlesztési 
Program) biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, 
közgyűjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs 
infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt 
fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs 
szolgáltatások elérését.  
 
A NIIFI a Korm. rendelet alapján a Fejlesztési Program végrehajtására alapított teljes 
jogkörrel rendelkező, központi költségvetési szerv volt. A NIIFI fő feladata a Fejlesztési 
Program keretében létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon 
megjelenő alkalmazások fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai 
nemzeti kutatóhálózatokkal konform módon – az alábbiak szerint: 

a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és 
egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs 
infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak 
összehangolt fejlesztése; 

b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi hálózati 
kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő 
információs szolgáltatások elérésének biztosítása; 

c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének 
támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban 
megjelölt intézményekben; 

d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar 
részvétel elősegítése; 

e)    a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az internet közötti (belföldi és   
külföldi), az igényeknek megfelelő sávszélességű IP kapcsolat biztosítása. 

 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a NIIFI az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerinti jogutódlással – a KIFÜ-be történő beolvadással –
2016. augusztus 31-vel megszűnt.  
A NIIFI által ellátott feladatokat a megszűnése után az általános jogutódja, a KIFÜ vette át. 
 
Kiadások 
A NIIFI Kvtv. szerinti eredeti kiadási előirányzata 3.113,4 millió forint volt, amely év közben 
3.209,5 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 2.877,8 millió forint volt, ami a 
módosított előirányzat 89,7 %-a. 
 
Személyi juttatások 
2016. évben a tervezett személyi juttatások eredeti előirányzata 445,5 millió forint, a 
módosított előirányzata 613,9 millió forint, a tényleges teljesítés 554,0 millió forint volt. Az 
előirányzatok változását az év folyamán bekövetkezett személyi összetétel változása, valamint 
a szervezet által kezelt projektek személyi kifizetései eredményezték. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 115,0 
millió forint, a módosított előirányzata 166,4 millió forint volt, amely 143,5 millió forintban 
teljesült. 
 
A 2016. évben az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 108 fő volt. 
 



 

 

 
 

Dologi kiadások 
A 2016. évben a dologi kiadások főösszegének költségvetési törvény szerinti eredeti 
előirányzata 2.550,9 millió forint, a módosított előirányzat 1.715,3 millió forint, a teljesített 
kiadás 1.466,4 millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások tervezett összege 0,7 millió forint, a módosított 
előirányzata 716,6 millió forint volt. Az előirányzat terhére a NIIFI záró pénzeszközei 696,8 
millió forint összegben kerültek a jogutód KIFÜ részére átadásra. 
 
Felhalmozási kiadások 
A NIIFI költségvetése beruházási előirányzatot 1,3 millió forint összegben tartalmazott, a 
módosított kiadási előirányzata 17,1 millió forint volt, amely kiadás pénzügyileg teljesítésre 
került.  
 
Bevételek 
A NIIFI működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevételei és a 
költségvetési támogatás biztosította. A költségvetési törvény által jóváhagyott forrás 2.200,1 
millió forint támogatás és 913,3 millió forint intézményi saját bevétel volt.  
 
A tervezett bevételeken felül pénzügyileg teljesült 421,5 millió forint támogatási bevétel 
államháztartáson belülről, amely a feladatainak ellátását biztosította. 
 
Az eredeti működési bevételek előirányzata 913,3 millió forint, módosított előirányzata 
1.047,0 millió forint volt. A bevételek 714,7 millió forint összegben realizálódtak. 
 
A NIIFI 2015. évi 34,9 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében 
felhasználásra került 2016. augusztus 31-ig. 
 
Támogatás 
Az eredeti támogatás előirányzata 2.200,1 millió forint, módosított előirányzata és annak 
teljesítése 1.643,0 millió forint volt. A fel nem használt támogatás a jogutód részére került 
átcsoportosításra, a kiadási előirányzatokkal együtt. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a NIIFI: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
A NIIFI vagyona, követelései, kötelezettségei, fel nem használt előirányzatai a jogutód KIFÜ-
höz került. 
 
 



 

 

 
 

4. cím Országos Atomenergia Hivatal 
 
Törzsszám: 311706 
Honlap cím: www.oah.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 441,2 4 426,8 4 426,8 6 013,1 4 289,7 124,7% 71,3% 
ebből: személyi 

juttatás 
939,5 1 372,4 1 372,4 1 544,4 1 356,0 144,3% 87,8% 

Bevétel   2 553,2 2 690,9 2 690,9 2 874,1 2 874,1 112,6% 100,0% 

Támogatás   1 649,1 1 735,9 1 735,9 1 735,9 1 735,9 105,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
642,0 – 0,0 1 403,1 1 403,1 218,6% 100,0% 

Létszám (fő)    122** 166*   157** 128,7% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 426,8 2 690,9 1 735,9 1 372,4 166 

Módosítások jogcímenként           

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

-           

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 171,6 171,6 - - - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

171,6 171,6 - - - 

IV. Intézményi hatáskörben 1 414,7 1 414,7 - 172,0 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 403,1 1 403,1 - 189,6 - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - - 23,7 - 

Működési célú támogatások bevétele 
államháztartáson belülről 

1,1 1,1 - - - 

Működési célú átvett pénzeszköz nemzetközi 
szervezettől 

10,5 10,5 - 6,1 - 

2016. évi módosított előirányzat 6 013,1 4 277,2 1 735,9 1 544,4 157 

 
Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal 
és feladatkörben eljáró szerv.  
 
Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a 
továbbiakban: 1996. évi CXVI. törvény), az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris 



 

 

 
 

energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő 
feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok bírság mértékéről, valamint az Országos 
Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. 
rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet határozza meg. 
Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 
anyagok és létesítmények biztonságával, nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbaleset-elhárítással 
kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők, valamint az 
ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. Ezen 
túlmenően az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi együttműködés 
összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és 
végrehajtásának megszervezése.  Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az 
Európai Unió szakmai szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása 
területén működő más nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos 
együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat.  
 
Kiemelt feladat volt a Fukushimai Atomerőműben 2011. évben bekövetkezett baleset miatt az 
Európai Unió elvárása alapján végrehajtott Célzott Biztonsági Felülvizsgálat során 
elhatározott intézkedések előrehaladásának nyomon követése, az ellenőrzések alapján az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél (MVM PA Zrt.) intézkedések kezdeményezése. 

 
A Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemelési ciklusának bevezetésére irányuló engedélyezési 
eljárás 2016. évben befejeződött, a bevezetéshez szükséges engedély kiadása megtörtént. 

 
Az OAH 2016 év végén kiadta a Paksi Atomerőmű 3. blokk további 20 éves üzemeltetését 
lehetővé tevő engedélyt. 

 
Kormányzati döntés szerint 2016. január 1-től a nukleáris létesítmények és radioaktív 
hulladéktárolók biztonsági övezetén belül nemcsak a nukleáris sajátos építmények esetén kell 
ellátnia az OAH-nak az építészhatósági feladatokat, hanem az általános építésügyi feladatok 
is az OAH-hoz kerültek. 

 
Nagy feladat elé állította az intézményt a sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok 
integrálása az OAH tevékenységébe. A feladatok ellátása magas szakmai színvonalon 
történik, azonban a szükséges erőforrások szervezése további intézkedéseket igényel. 

 
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjas programjának keretében az OAH több 
külföldi nukleáris hatósági felügyelőt fogadott 2016. évben. 

Előirányzatok alakulása 
Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 4.426,8 millió 
forintot hagyott jóvá. A 2016. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás 
biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
A Kvtv. 368,8 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az OAH részére, mely teljes 
mértékben teljesült.  



 

 

 
 

Kiadások 
Az eredeti kiadások előirányzat 4.426,8 millió forint, a módosított előirányzat 6.013,1 millió 
forint volt, amelyből 4.289,7 millió forint került pénzügyileg teljesítésre. 
 
Személyi juttatások  
Az eredeti személyi juttatás előirányzat 166 fős létszámkeretre 1.372,4 millió forint volt. Az 
eredeti előirányzat csak az intézményi hatáskörben végrehajtott, a 2015. évi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 189,6 millió forint maradvány igénybevételével, 
a nemzetközi szervezetektől átvett 6,1 millió forint működési célú pénzeszköz-átvétellel 
növekedett, emellett pedig csökkentette a saját hatáskörben végrehajtott 23,7 millió forint 
átcsoportosítás (a szociális hozzájárulási adó előirányzatra történt átcsoportosítás miatt). Az 
így módosított előirányzat összege 1.544,4 millió forint volt, melynek 87,8%-a teljesült. 
 
A törvény szerinti illetmények módosított előirányzata fedezetet nyújtott az átlagosan 157 fő 
foglalkoztatott 1.356,0 millió forint összegű kifizetésére.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 347,4 millió forint került kifizetésre, 
amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind 
az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések 
fedezetét. 
 
A külső személyi juttatások keretében teljesített 7,3 millió forintot részben eseti megbízások, 
részben szakértői díjak jogcímen fizette ki az OAH. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Az eredeti 371,0 millió forintos előirányzat a módosításokat követően 458,4 millió forintra 
változott, a pénzügyi teljesítés 403,0 millió forint volt, mely összeg felhasználásával a 
jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került.  
 
Dologi kiadások 
Az eredeti előirányzat 1.882,5 millió forint volt, amely a módosítások következtében 2.486,0 
millió forintra növekedett. A módosításokból a felügyeleti szervi módosítások összesen 152,8 
millió forinttal (igazgatási szolgáltatási díj, illetve egyéb működési többletbevétel miatt), a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 450,7 millió forinttal 
növelték az előirányzatot. A módosított előirányzat terhére 1.275,8 millió forint kifizetés 
teljesült, mely többek között az 1996. évi CXVI. törvény által igénybe vehető szakértők 
műszaki megalapozó tevékenységének, a bérleti díjak, kommunikációs szolgáltatások, 
külföldi kiküldetések és a jelentősen megnövekedett képzések költségeit tartalmazza.    
 
A viszonylag magas maradványt az indokolja, hogy az OAH elhelyezése 2016. július végéig 
bizonytalan volt. Vezetői döntés alapján ezért a szolgáltatási költségek visszafogásra kerültek 
annak érdekében, hogy az esetleges ingatlanvásárlás vagy bérlés többletének fedezete 
tartalékként rendelkezésre álljon. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A 2016. évi eredeti előirányzat 658,3 millió forint volt, mely az intézményi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-módosításokkal összesen 515,8 millió forinttal növekedett év közben 
(mely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) 
Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1078/2015. 
(II. 25.) Korm. határozat alapján kapott többletforrás fel nem használt részének befizetési 



 

 

 
 

kötelezettsége 448,3 millió forint, valamint a nemzetközi kötelezettségek teljesítésének 
fedezete 67,5 millió forint).  
Az 1.174,1 millió forintos módosított előirányzatból 1.055,0 millió forint teljesült, melyből 
237,9 millió forint az OAH kiadásait jelentős mértékben növelő nemzetközi tagdíjak voltak, 
valamint 817,1 millió forint a befizetési kötelezettségek összege.  
 
Felhalmozási kiadások 
A beruházások eredeti előirányzat 142,6 millió forint volt, melyet az OAH felügyeleti 
hatáskörben 18,8 millió forinttal növelt (közhatalmi többletbevételből 18,7 millió forinttal, 
tárgyi eszköz értékesítés többletbevételéből pedig 0,1 millió forinttal), az intézményi 
hatáskörben végrehajtott módosítások pedig összességében 188,8 millió forint összegben 
növelték az előirányzatot (jóváhagyott előirányzat-maradványból és kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításból). A módosított előirányzat így 350,2 millió forint, a teljesítés 199,9 
millió forint volt, amelynek jelentős része informatikai eszköz-, szoftver-, valamint 
bútorbeszerzés volt. A beszerzési tilalom alá eső 2016. évre tervezett beruházások – a 2016. 
december 29-én történt jóváhagyást követően – 2017. évben valósulnak meg. 
 
Bevételek 
A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.690,9 millió forint volt, 
melyből közhatalmi bevétel 2.687,7 millió forint, működési bevétel 3,2 millió forint. 
A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek 
módosított előirányzata 4.277,2 millió forintra változott, mely 100%-ban teljesült. 
 
A közhatalmi bevételek 2.687,7 millió forintos eredeti előirányzata felügyeleti szervi 
hatáskörben 166,8 millió forinttal nőtt, részben az 1996. CXVI. törvény alapján számított 
felügyeleti díj többlete (14,2 millió forint), részben pedig az igazgatási szolgáltatási díjak 
miatt. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel előirányzat a költségvetésben nem szerepelt, mivel az 
OAH egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 
szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet csak a tervezést követően jelent meg. A II. negyedévtől 
befolyt igazgatási szolgáltatási díjbevétel 152,6 millió forint volt, így a módosított előirányzat 
összességében 2.854,5 millió forintra emelkedett. A módosított előirányzat 100%-ban 
teljesült. 
A működési bevétel módosított előirányzata 7,4 millió forint volt, a 4,2 millió forintos 
növekedést az alkalmazottak térítése, valamint a biztosítók kártérítése eredményezte. 
A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat 
nem volt tervezve. Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1,1 millió forint előirányzat 
módosításra a Miniszterelnökség fejezettől külföldi utazások fedezeteként kapott 
többletbevétel miatt került sor. 
Nemzetközi szervezetektől (elsősorban RESPEC) működési célú pénzeszköz-átvétele eredeti 
előirányzatot nem tartalmazott, a bevételi előirányzat növekedése 10,5 millió forint volt.  
A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 0,6 millió forint, amely tárgyi eszköz 
értékesítésének többletbevétele volt. 
A 4.277,2 millió forint módosított bevételi előirányzat teljes összege pénzforgalmilag 
teljesült, követelésállománnyal az OAH nem rendelkezik. 
Az OAH 2015. évben keletkezett felhasználható költségvetési maradványa 1.403,1 millió 
forint volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.247,6 millió forint, a szabad 
maradvány 155,5 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege a 
keletkezett jogcímeken felhasználásra került. 
Az előző évi maradvány igénybevételeként 1.403,1 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 
 



 

 

 
 

Támogatás 
A központi irányító szervi támogatás 1.735,9 millió forint eredeti előirányzata év közben nem 
változott és a módosított előirányzat 100%-ban teljesült.  
 
Költségvetési maradvány 
Az OAH 2016. évi maradványa 1.723,4 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány 1.388,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 335,4 
millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a személyi juttatások 
kötelezettségei 13,9 millió forint, a járulékfizetési kötelezettségek 8,3 millió forint, a dologi 
kiadások kötelezettségei 336,9 millió forint, a beruházási kiadások kötelezettségei 54,7 millió 
forint, az 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozattal biztosított többletforrás fel nem használt 
része pedig 10,5 millió forint, amely 2017 márciusában visszafizetésre került, az 1996. évi 
CXVI. törvény szerinti, kizárólag az OAH működésének fedezetére felhasználható bevételi 
forrásból keletkezett maradvány pedig 963,7 millió forint. 
 
A bevételi forrásból keletkezett viszonylag magas maradvány azzal indokolható, hogy az 
OAH elhelyezésével kapcsolatos (megkétszereződött a létszám) kormányzati szándék a 
székházvásárlást preferálta, amihez anyagi hozzájárulás céljából jelentős összeg tartalékolásra 
került. Az elhúzódó egyeztetések eredményeként végül további három évre történő bérlésről 
született döntés, ami azt eredményezte, hogy a vásárlásra tartalékolt összegre az utolsó 
negyedévben kötelezettségvállalásra már nem volt lehetőség.  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt, 335,4 millió forint összegű maradvány az 
irányítószervi támogatásból az elhúzódó létszámfeltöltés, engedélyezési, szakértési feladatok 
miatt vált kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet az OAH elvonásra felajánlott.  
 
Vagyoni helyzet 
Az OAH hatósági feladatai a 2016. évben újabb feladatokkal bővültek, amely tovább növelte 
a létszámot, az új munkatársak képzési feladatait, valamint nagyobb volumenű beszerzések 
megvalósítását. 

 
Az éves beszámolóban a mérlegfőösszeg 1.912,1 millió forint, az előző évi 1.545,0 millió 
forint főösszeghez képest a növekedés 367,1 millió forint. A befektetett eszközök nettó 
állományában bekövetkezett növekedés 43,0 millió forint, a pénzeszközök növekedése 320,1 
millió forint, a követelések állománya 0,2 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások 
állománya 3,8 millió forinttal nőtt. 

 
A befektetett eszközök bruttó értéke 2016. év végén 907,0 millió forint, az előző évhez képest 
106,0 millió forinttal nőtt. Tovább bővült az informatikai eszközpark, a létszám növekedése 
szükségessé tette új irodabútorok beszerzését az OAH-nál. 
A tárgyévben 2 db személygépkocsi-gazdasági totálkár miatt a 0-ra leírt eszközállományból 
kivezetésre került.  
A 2016. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra, a terv szerinti 
értékcsökkenés záró állománya 748,9 millió forint, ami 63,0 millió forinttal több a nyitó 
állomány értékétől. 
Fentiek alapján az eszközök nettó értéke 115,6 millió forintról 158,6 millió forintra nőtt. 

 
A 0-ra leírt eszközök bruttó értéke még mindig jelentős (673,0 millió forint) annak ellenére, 
hogy az informatikai eszközök állománya részben korszerűsítve lett, az elavult eszközök 
selejtezése és az állományból való kivezetése megtörtént. 

 



 

 

 
 

A pénzeszközök 2016. év végi állománya 1.721,9 millió forint. A jelentős összeg az év 
közben elrendelt tartalékolás, valamint az elhúzódó létszámfeltöltés és szakértői feladatok 
eredménye. 

 
A követelések állománya 2016. év végén 1,54 millió forint, ami a megelőlegezett 
társadalombiztosítási ellátások elszámolásából adódik.  

 
Az aktív időbeli elhatárolások záró állománya 30,1 millió forint, az előző évhez képest 3,8 
millió forinttal nőtt. 

 
A vagyonváltozás jelentős részét a költségvetési maradvány növekedése, valamint a 
befektetett eszközök nettó értékének növekedése okozta. 

 
Egyéb információk 
A 2016. évben az OAH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírokkal nem rendelkezett, 
− nem látott el vagyonkezelői felügyeletet. 

 
 
05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 300081 
Honlap címe: www.mbfh.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 109,1 2 467,7 2 467,7 3 546,3 3 139,1 101,0% 88,5% 
ebből: személyi 

juttatás 
499,7 738,4 738,4 463,2 355,0 71,0% 76,6% 

Bevétel   2 598,8 2 467,7 2 467,7 2 113,0 2 115,4 81,4% 100,1% 

Támogatás   1,7 0,0 0,0 1,2 1,2 70,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
1 940,7 – 0,0 1 432,1 1 432,1 73,8% 100,0% 

Létszám (fő)    99** 160*   64** 64,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 



 

 

 
 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 467,7 2 467,7 - 738,4 160 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben - 99,0 - 100,2 1,2 - 59,5 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

1,2 - 1,2 0,9 - 

Fejezetek közötti átadás a 2018/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján, XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 5. Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal cím terhére 

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

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 260,2 - 260,2 - - 91,2 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
bevételi elmaradás miatti csökkentés 

- 488,2 - 488,2 - - 300 - 

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

228,0 228,0 
 
- 
 

208,8 - 

IV. Intézményi hatáskörben 1 437,8 1 437,8 - - 124,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 432,1 1 432,1 - 84,0 - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - - 208,5 - 

Lakáskölcsön 4,3 4,3 - - - 

ERA-MIN pályázat utólagos végelszámolása 1,4 1,4 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 3 546,3 3 545,1 1,2 463,2 64 

 
Az MBFH az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, 
mely az állami szakigazgatási tevékenységét a jogszabályok, a hatályos Alapító okirat, illetve 
Szervezeti Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével látja el. 
 
Az MBFH ellátja és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-
gazdálkodási, földtani, műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-
felügyeleti, építésügyi hatósági és építés-felügyeleti, valamint az MFGI közreműködésével a 
földtani kutatási hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti 
és ellenőrzési, intézkedési, nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges 
munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a 
földalatti és külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és 
földgázbányászati üzem, földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és 
célvezeték, egyéb gáz és gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, 
a polgári robbantási tevékenység vonatkozásában. 
 



 

 

 
 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 
alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott 
munkamegosztási megállapodás szerint, az MFGI gazdálkodással kapcsolatos és üzemeltetési 
feladatait a 2016. évben is az MBFH látta el.  

A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb 
intézkedéséről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozatával (a továbbiakban: 1744/2014. 
(XII. 15.) Korm. határozat) döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre 
kerülő feladatokról, a folyamatos működőképesség fenntartása mellett. Az 1744/2014. (XII. 
15.) Korm. határozat 3.2 pontja értelmében az MBFH öt bányakapitánysága a szervezeti 
integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére került átadásra 2015. 
április 1. napi hatállyal. Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. 
évi VI. törvény és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján végrehajtásra kerültek a fejezetek 
közötti, azaz NFM és Miniszterelnökség közötti előirányzat-átcsoportosítások. Az 
előirányzat-átcsoportosításokat és a létszám, illetve álláshelyek átadását, ingatlanokkal, 
ingóságokkal kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a felügyeleti díj és az igazgatás-
szolgáltatási díj átmeneti beszedésének rendelkezéseit a kormányhivatalok és az MBFH 
közötti költségvetési megállapodásban rögzítették és azokat 2015. április 1. napi hatállyal 
végrehajtották. Ettől az időponttól kezdődően az MBFH nem rendelkezik területi szervekkel. 
 
A Kormány a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának 
finanszírozásáról szóló 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat alapján 
az MBFH részére összesen 2.136,9 millió forint egyszeri költségvetési támogatást biztosított a 
MAL Zrt. ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására és a tározók biztonságos üzemeltetésével 
kapcsolatos további feladatok ellátása érdekében. A két Kormányhatározat végrehajtása 
érdekében az MBFH a feladatokat a 2016. évben is folyamatosan ellátta. 
 
Az előirányzatok alakulása 
Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.467,7 
millió forintot hagyott jóvá. A 2016. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH 
feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a 
hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és 
hatáskörök figyelembevételével. 
 
A Kvtv. a 2016. évben is 607,2 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő az MBFH 
részére, mely teljes mértékben teljesült.  
 
Kiadások  
Az eredeti kiadási előirányzat a 2016. évben 2.467,7 millió forint összegben került 
megállapításra. A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és 
körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások 
alakulására, az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
= a bérkompenzáció 2016. évi támogatásával 1,2 millió forint összegben nőtt, a 

központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. 
(XII.29.) Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében -100,2 millió forint 



 

 

 
 

összegben csökkent (a XI. Miniszterelnökség fejezet 12. Főváros, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára), 

− felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével – 228,0 millió forint 

összegben – került sor a kiadás-bevétel főösszegének növelésére, 
= a tervezett felügyeleti díj teljesítésének elmaradása miatt a NFM a bevételi 

előirányzatot 488,2 millió forinttal csökkentette. 
− intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 

= az ERA-MIN pályázati tevékenységgel összefüggésben 1,4 millió forint bevétel 
előirányzatosítására került sor, 

= a lakásalap számláról működési kiadások fedezetére összesen 4,3 millió forintot 
előirányzatosítottak, 

= a 2015. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány 1.432,1 millió forinttal növelte a 
bevételi előirányzatokat.  

 
A fenti módosítások következtében a 2016. évi módosított kiadási előirányzat 3.546,3 millió 
forint volt, melynek 88,5%-a pénzügyileg teljesült.  
 
Személyi juttatások  
A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az 
előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 738,4 millió forint, a módosított előirányzata 463,2 
millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 355,0 millió forint volt.  
 
A személyi juttatások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 275,2 millió 
forinttal, 463,2 millió forintra csökkent év közben. A személyi juttatások módosításának 
forrását az előirányzat maradvány igénybevétele, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 76,6 %-ában teljesültek. A személyi 
juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az előirányzat 
fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire. 
 
A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá 
tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 
4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. § alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra.  
A jubileumi jutalom kifizetése a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. 
törvény szabályainak megfelelően történt.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFH 2016. 
évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. A munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 
211,6 millió forint, a módosított előirányzata 109,8 millió forint, a pénzügyi teljesítés 99,1 
millió forint volt. 
 
A 2016. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 160 főben határozta meg, 2016. év végére 
a foglalkoztatottak statisztikai záró létszáma 64 fő volt.  



 

 

 
 

Dologi kiadások  
A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 604,1 millió forint, a 
módosított előirányzata 919,5 millió forint, a pénzügyi teljesítés 878,2 millió forint volt.  
 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest – 315,4 millió forinttal –
919,5 millió forintra emelkedett, mely változást az alábbi tényezők befolyásolták:  

− az előirányzat-maradvány felhasználása, 
− a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,  
− az ERA-MIN pályázati tevékenység kiadásaira intézményi módosítás,  
− felügyeleti hatáskörben az előirányzat-csökkentés.  

 
A dologi kiadások a módosított előirányzat 95,5 %-ában teljesültek pénzforgalmilag a 2016. 
évben. Az előirányzat tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési 
költségeit, mivel az MFGI üzemeltetési feladatait az MBFH látja el. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 909,3 millió 
forint, a módosított előirányzata 2.006,1 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.801,8 millió 
forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások 
Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást mindössze 4,3 millió 
forint összegben tartalmazott a beruházások tekintetében. A 2016. évben a beruházások 
eredeti előirányzata – 38,8 millió forinttal –, 43,1 millió forintra emelkedett év közben. A 
módosított előirányzat teljesítése 0,4 millió forint volt (melynek jelentős részét szoftverekre 
fordította az MBFH). 

Az MBFH felújításra eredeti előirányzatot nem tervezett, de év közben módosult az 
előirányzat intézményi hatáskörben 0,2 millió forinttal, melyet az MBFH a kamerarendszer 
felújítására költött.  

Az MBFH egyéb felhalmozási célú kiadásokat az eredeti előirányzatában szintén nem 
tervezett, de év közben módosult az előirányzat intézményi hatáskörben 4,4 millió forinttal, 
melyből 3 fő munkavállaló részére nyújtottak lakáskölcsönt. 
 
Bevételek  
A 2016. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.467,7 millió forint összegben 
került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.113,0 
millió forint, a tényleges teljesítés 2.115,4 millió forint volt. A 2016. évi költségvetés 
készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a 
költségvetési bevételi előirányzatok alakulására, az alábbiakban foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben a XI. Miniszterelnökség fejezet 12. Főváros, megyei 
kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára történő átadás (100,2 millió 
forint), 

− felügyeleti szervi hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel 
előirányzatosítása (228,0 millió forint), illetve a felügyeleti díjbefizetés elmaradása 
miatti előirányzat-csökkentés (448,2 millió forint), 

− intézményi hatáskörben lakásalap számláról előirányzatosítás (4,3 millió forint), a 
2015. évi előirányzat maradvány felhasználása (1.432,1 millió forint), az ERA-MIN 
pályázat utólagos végelszámolásával (1,4 millió forint). 

− a 2015. évi jóváhagyott kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
összege 1.432,1 millió forint volt. Ennek összetétele az alábbiak szerint alakult: 



 

 

 
 

személyi juttatás és járulékon (225,7 millió forint), dologi kiadásokon (1.046,3 millió 
forint), működési kiadáson (160,1 millió forint) összegű maradvány keletkezett. 

− a fent felsorolt kötelezettségvállalással terhelt maradványok közül a legjelentősebbek 
az alábbiak voltak: az MFGI-vel kötött szakmai-közreműködési megállapodás 
értelmében összesen 151,1 millió forint, a MAL Zrt. F.A.X. tározóba történő vörös-
iszap szállítás költségeinek fedezetére 1.006,3 millió forint, a koncessziós 
szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére 220,7 millió forint maradvány 
állt rendelkezésre.  

   
Összességében a 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MBFH 2016. évi 
kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH bevételének releváns részét a 
felügyeleti díjbevétel képezi, melynek összege 1.867,9 millió forint volt, ez a bevételi forrás 
alapvetően meghatározta az MBFH működését a 2016. évben is.  
 
Támogatás 
A 2016. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak 
Kormány hatáskörben került sor az előirányzatosításra a bérkompenzáció támogatása 
kapcsán, 1,2 millió forint összegben. Az így kialakult módosított támogatási előirányzat 1,2 
millió forintos összege 100%-ban teljesült. 
 
Költségvetési maradvány 
 
A 2016. évben 407,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány és 
2,5 millió forint szabad előirányzat-maradvány keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradványok közül – a 2015. évi maradványokhoz hasonlóan – a jelentősebb tételek: az 
MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás (151,1 millió forint), a MAL Zrt. F.A 
X. tározóba történő vörös-iszap szállítás költségeinek fedezete (48,6 millió forint) és a 
koncessziós szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére (122,7 millió forint). 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A tárgyévi nyitóállomány értéke bruttó 1.138,1 millió forint volt, év végére a záró állomány 
értéke bruttó 1.105,2 millió forinton realizálódott.  
A vagyonállomány bruttó értéke 0,4 millió forinttal növekedett, mely az immateriális javak 
(vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzéséből, illetve kis értékű tárgyi eszközök 
beszerzéséből adódott. A leselejtezett eszközök bruttó értéke 32,2 millió forint, a leltárhiány 
bruttó értéke 0,4 millió forint volt. 
A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 663,6 millió forint volt.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az MBFH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 



 

 

 
 

07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598646 
Honlap címe: www.nkh.gov.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   32 306,4 31 098,4 31 098,4 41 950,5 41 950,5 129,9% 100,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
2 995,1 3 036,7 3 036,7 3 145,0 3 145,0 105,0% 100,0% 

Bevétel   33 754,6 31 098,4 31 098,4 35 522,9 35 515,0 105,2% 100,0% 

Támogatás   129,7 0,0 0,0 778,0 778,0 599,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
4 071,7 – 0,0 5 649,6 5 649,6 138,8% 100,0% 

Létszám (fő)    493 507   482 97,8% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 31 098,4 31 098,4 - 3 036,7 507 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben 4,0 - 4,0 3,1 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

4,4 - 4,4 3,5 - 

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

- 0,4 - - 0,4 - 0,4 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 4 306,6 3 532,6 774,0 807,4 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

3 532,6 3 532,6 - 412,4 - 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tengelysúlymérő rendszer 
kapcsol. beruh.) 

449,0 - 449,0 131,4 - 

Fejezeten belüli átadás (NFM igazgatásától),  325,0 - 325,0 263,6 - 

IV. Intézményi hatáskörben 6 541,5 6 541,5 - - 702,2 - 

2015. évi maradvány igénybevétel 5 649,6 5 649,6 - - - 

Projektekhez kapcsolódó többletbevételek 888,1 888,1 - - - 

Intézmény saját hatáskörű ei. átcsoportosítása - - - - 702,2 - 

Záró beszámoló előirányzat rendezése 3,8 3,8 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 41 950,5 41 172,5 778,0 3 145,0 482 

 
Az NKH Magyarország Kormánya által alapított, a közlekedésért felelős miniszter (a nemzeti 
fejlesztési miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatal. 
Az NKH a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által a 
közlekedési hatósági feladatok ellátására létrehozott központi szerv, mely a Magyar 
Köztársaság területén a közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet látja el. 
E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív 
előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülését. Közlekedésbiztonsági szempontból felügyeli és ellenőrzi működésüket. 
 
Az NKH a hatályos jogszabályoknak, Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési 
tevékenységeket és jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés 
mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) kisegítő tevékenységeket lát el. 
Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási 
tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési – így a közúti, vasúti, hajózási, 
légi-közlekedési – alágazatban ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési szakterületek 
hatósági feladatait, a járművezető képzéssel és vizsgáztatással, valamint a pályaalkalmasság-
vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az NKH alaptevékenysége az általános közigazgatás, 
melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és 
másodfokú közúti közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, vasúti közlekedési 
hatósági, hajózási hatósági, egyéb feladatokat. 
 
Az NKH megszűnésével kapcsolatos információk, jogutódlások 
 
A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) számú határozatával döntött az államigazgatás központi 
szintjének átalakításáról, egyes központi költségvetési szervek és költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények megszüntetéséről, a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányának mérsékléséről, ezzel 
párhuzamosan a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről. Az NKH általános 
jogutódja 2017. január 1-i hatállyal az NFM lett. 
 
Ez alapján az érintett minisztereknek szükséges gondoskodniuk az irányításuk vagy vezetésük 
alatt álló szervek tekintetében az átalakításokhoz kapcsolódó átadás-átvételi, illetve 
költségvetési megállapodások megkötéséről, továbbá a megszűnő költségvetési szervek 
fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz 
kerülő feladatköreinek ellátásához szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről. 



 

 

 
 

Mindezekre figyelemmel, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény alapján a 2016. 
december 31-én megszűnt NKH-nak az egyes útügyi közlekedési hatósági, a közúti gépjármű-
közlekedési hatósági, valamint a hajózási hatósági feladatok tekintetében jogutódja lett 
Budapest Főváros Kormányhivatala.  
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NKH 2016. december 31-vel 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 10. pontja kimondja, hogy az NKH 
Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit a feladatok ellátásához 
szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így különösen a dokumentációs, 
technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett 
– jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium lássa el 2017. január 1-jétől. 
 
A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve az NKH-nak jogutódja a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) is. A Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a KEF biztosítja a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek 
keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az 
intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról, illetve az intézményi 
működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről. 
 
Az NFM-be kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló, a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-
telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek az NKH-tól a 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-re szállnak át.  
 
Az előirányzatok alakulása 
Az NKH 2016. évi elemi intézményi költségvetési kiadási tervének főösszegét 31.098,4 
millió forintban határozta meg a Kvtv., amely 4,0 millió forint összeggel Kormány, 4.306,6 
millió forint összeggel felügyeleti és 6.541,5 millió forint összeggel intézményi hatáskörben 
került módosításra. Mindezek együttesen a költségvetési kiadás főösszegét 41.950,5 millió 
forintra módosították, amely 41.950,5 millió forintban teljesült, ez 100,0 %-os teljesülésnek 
felel meg, tekintettel arra, hogy az intézmény megszűnt. 
 
Kiadások 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben: 
= a bérkompenzáció támogatására 4,4 millió forint összegben nőtt,  
= a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,4 millió forinttal csökkent. 

− Felügyeleti hatáskörben: 
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 3.532,6 millió 

forint összegben nőtt– a közhatalmi bevételek soron,  
= fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű előirányzat terhére (Tengelysúlymérő 

rendszerrel kapcsolatos beruházás) 449,0 millió forint összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átvétel keretében NFM igazgatásától, a közúti árufuvarozók és 

a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó 
feladatokra 325,0 millió forint összegben nőtt. 



 

 

 
 

− Saját hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 5.649,6 millió forint 

összegben nőtt, 
= EU-s projektekkel kapcsolatban 888,1 millió forinttal nőtt,  
= saját hatáskörű átcsoportosítással 3,8 millió forint összegben nőtt az 

előirányzat. 
 

Személyi juttatások  
A személyi juttatások tervezett 3.036,7 millió forint kiadási előirányzata 3.145,0 millió 
forintra nőtt, amely 3.145,0 millió forint összegben teljesült, ez 100,0%-os teljesülésnek felel 
meg. 
 
Az NKH átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évben 482 fő volt. A munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles 
személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, 
figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. 
 
Dologi kiadások  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 5.228,1 millió forint volt, amely összességében 669,6 
millió forinttal került megemelésre. A módosított 5.897,7 millió forintos előirányzatból 100,0 
%-os teljesítés történt. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzatának teljesítése növekedett az előző évhez 
képest (0,3 millió forint), a pénzbeli kárpótlások és kártérítések összege 2016. évben 5,9 
millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások  
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 21.306,0 millió forint volt, amely 
összességében 9.437,6 millió forinttal került megemelésre. A módosított 30.743,6 millió 
forintos előirányzat szinte teljes egészében teljesült. 
Az NKH-nak a Kvtv. szerint 2016. évre előírt befizetési kötelezettsége 21.218,0 millió forint 
volt, amelyet rendben teljesített. 
 
Felhalmozási kiadások  
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 755,1 millió forint volt, amely összességében 
457,9 millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat 1.213,0 millió forint lett. 
A felhalmozási kiadások között a Közúti Központi Információs Rendszert  (KÖKIR) 
fejlesztésre és az AETR Control Local szoftver (közúti szállításra vonatkozó hatósági 
ellenőrzést támogató program) fejlesztése került finanszírozásra. 
 
Bevételek 
A Kvtv. tervezett 31.098,4 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 35.522,9 
millió forintra módosult, a teljesítés pedig 35.515,0 millió forint volt. 
A bevételi előirányzat növelő módosítása a kiadásoknál már bemutatásra került. 
Az NKH 2015. évi költségvetési maradványa – összesen 5.649,6 millió forint – felhasználásra 
került. 
 
Támogatás 
A Kvtv. nem tartalmazott az NKH esetében eredeti támogatási előirányzatot. Év közben 
összességében 778,0 millió forinttal nőtt az előirányzat, melynek 100%-a teljesült.  



 

 

 
 

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások a továbbiakban: bérkompenzáció támogatása 
alapján 4,4 millió forint összegben nőtt, valamint a bérkompenzáció elszámolása alapján 0,4 
millió forinttal csökkent. 
A felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat módosítás a tengelysúly mérő rendszer feladataival 
kapcsolatos kiadásokra 449,0 millió forint volt, a közúti árufuvarozók és a személyszállítási 
tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekhez pedig 325,0 millió forint 
került átcsoportosításra.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NKH: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329354 
Honlap címe: www.kkk.gov.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   10 711,5 3 576,7 3 576,7 6 051,2 5 978,8 55,8% 98,8% 
ebből: személyi 

juttatás 
949,8 1 013,4 1 013,4 1 031,6 1 013,9 106,7% 98,3% 

Bevétel   5 475,5 819,0 819,0 1 447,4 1 375,0 25,1% 95,0% 

Támogatás   2 686,2 2 757,7 2 757,7 1 654,8 1 654,8 61,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
5 498,8 – 0,0 2 949,0 2 949,0 53,6% 100,0% 

Létszám (fő)    126** 148*   104** 82,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 576,7 819,0 2 757,7 1 013,4 148 

Módosítások jogcímenként       



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

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

-      

II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

-      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 902,0 200,9 - 1 102,9 - 72,3 - 1,0 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti – 
többletbevétel 

200,9 200,9 - - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat javára (közútfejlesztési feladatok 
végrehajtása) 

- 1 000,0 - - 1 000,0 - 70,0 - 

Fejezetek közötti átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat javára (KÉR működtetésére - 
ISZF/29262/2015), Belügyminisztérium javára 

- 2,9 - - 2,9 - 2,3 - 1,0 

Tőkeemelés központi kezelésű előirányzat javára 
történő átcsoportosítás 

- 100,0 - - 100,0 - - 

IV. Intézményi hatáskörben 3 376,5 3 376,5 - 90,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 2 949,0 2 949,0 - - - 

Projekttel kapcsolatos feladatok finanszírozása  387,5 387,5 - 90,5 - 

KKK lakásépítési támogatás törlesztése 40,0 40,0 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 6 051,2 4 396,4 1 654,8 1 031,6 104 

 
A KKK Alapító Okirat szerinti közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos 
közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály 
hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források kezelésével, működtetésével, valamint 
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az országos közúthálózat 
vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése volt. 
 
Az országos közúthálózat folyamatos működtetésével kapcsolatos feladatok: 
A KKK a közúti közlekedési infrastruktúra-üzemeltetési, karbantartási és felújítási 
feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat szerint a közútkezelői (vagyis a jogszabály szerinti 
közhasznú üzemeltetési és karbantartási, valamint az országos közúthálózathoz kapcsolódó 
útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatási) tevékenység elvégzésére a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel (a továbbiakban: MK NZrt.) 5 éves támogatási szerződést kötött. A középtávú 
szerződés megkötésével biztosítottá vált az MK NZrt. tervezhető finanszírozása, amelynek 
alapján a közútkezelő az eddigieknél kiszámíthatóbb módon, magasabb színvonalon tudja 
elvégezni a meglévő országos közúthálózat működtetési feladatait. 
Az MK NZrt.-vel, valamint a koncessziós közútkezelőkkel kötött szerződések alapján végzett 
üzemeltetési és karbantartási tevékenység helyszíni mennyiségi és minőségi vizsgálatát 2016. 
február 9.-június 15. között nyílt közbeszerzési eljárásban kiválasztott független ellenőr, az 
ezt megelőző és követő időszakban a KKK saját hatáskörben látta el. 

Az intézmény kiemelt feladata volt az egységes összközlekedési, ágazati nyilvántartási 
feladatokat ellátó Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA) működtetése és 
fejlesztése, amely rendszer szolgálta egyrészt a saját tevékenységét, másrészt az irányító 
minisztérium és különböző társintézmények munkavégzésének támogatását. 



 

 

 
 

A megtett úttal arányos útdíjrendszer (UD) és a használati időtartam alapú útdíjrendszer (HD) 
működtetésével kapcsolatos feladatokat jogszabályi kijelölés alapján a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) látja el. A KKK feladata volt a működés 
alapjául szolgáló éves szolgáltatási szerződés kidolgozása, majd megkötése a NÚSZ Zrt.-vel.  

A KKK a vasútszakmai feladatok keretében mérnöki szakértői munkát végzett a budapesti 
fejpályaudvarok fejlesztésével, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötésével, a 
CEF vasúti projektek, valamint az Olimpia előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokon. 

Közútfejlesztési feladatok tekintetében a Magyarország rövid- és középtávú 
közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022. 
évig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat szerinti fejlesztési 
koncepció előkészítésében vett részt a KKK, az NFM feladataihoz nyújtott szakmai 
támogatást, közútkezelői hozzájárulásokat adott ki, települési területrendezési tervek 
véleményezését végezte, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készülő tervek 
szakmai ellenőrzését – a tervzsűriken történő részvétellel – végezte. 

A KKK az intézményi költségvetésében rendelkezésre álló forrásokon felül, a 2016. évben is 
több fejezeti kezelésű előirányzatnak a kezelői feladatait (szakmai és pénzügyi, számviteli 
kezelését, működtetését) látta el: 

− CEF projektek, 
− TEN-T projektek, 
− Országos  közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése,  
− Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások, 
− Kiemelt közúti projektek, 
− Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (maradványa), 
− Határ menti közúti fejlesztések előkészítése,  
− UD rendszer működtetése, 
− Közúthálózat fenntartás és működtetés, 
− Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása, 
− Kiemelt közúti beruházások, 
− Közútfejlesztési feladatok végrehajtása, 
− Közúthálózat felújítása. 

 
A 2015. évben lezajlott változásokhoz kapcsolódóan felülvizsgálatra került a KKK Szervezeti 
és Működési Szabályzata, amelynek átdolgozott tervezete 2015 szeptemberében készült el, 
hatályba lépése – az engedélyeztetési folyamat után – 2016. április 1-től valósult meg. 
 
Az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 10. pont c) alpontjában a 
Kormány határozott arról, hogy a KKK 2017. január 1. napjával a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba történő beolvadással megszűnik azzal, hogy az 1. számú melléklet 10. pont f) 
alpontja szerint a „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ országos közúti 
vagyonkezelői feladataiban - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és 
infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járjon el”. 
A KKK megszűnését követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el az országos közúti 
vagyonkezelői feladatokat, könyvvezetésébe átvette az útvagyont. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A KKK gazdálkodásában a 2012. évtől működő – a NÚSZ által beszedett útdíjakhoz 
kapcsolódó költségvetési elszámolási mód 2015. évtől változtatásra került, azt a törvény a 



 

 

 
 

költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben szerepelteti. Az adóköteles 
bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok ugyancsak átstrukturálásra kerültek, melynek 
eredményeként az útüzemeltetési, fenntartási, fejlesztési, díjszedési kiadások – a 2015. évtől 
bevezetett új finanszírozási modellel megegyezően – az NFM költségvetésében, önálló 
fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek meghatározásra. 
A struktúraváltozásból adódóan az intézmény költségvetésében többletbevételként jelent meg 
a 2014. évi tevékenységgel kapcsolatos összesen 2.037,2 millió forint ÁFA visszatérülés, 
amelyből a KKK banki költségeinek fedezetére 122,0 millió forintot használhatott fel, a 
fennmaradó részre az irányító szerv befizetési kötelezettséget írt elő, melynek teljesítése a 
2016. év januárjában történt meg. 
 
Kiadások 
A KKK 2016. évi kiadási előirányzata 3.576,7 millió forint, a módosított előirányzata 6.051,2 
millió forint, a teljesítés pedig 5.978,8 millió forint volt, ami 98,8 %-os teljesítési szintnek 
felel meg. A 2016. év elején prognosztizált megszűnés miatt sok beruházás, szerződéskötés 
meghiúsult, ezért a kiadások teljesítési összege alulmaradt a módosított előirányzatok, 
valamint a korábbi évek szintjéhez képest is. 
 
Személyi juttatások és létszám alakulása: 
A KKK személyi juttatások eredeti előirányzata 1.013,4 millió forint, a módosított előirányzat 
1.031,6 millió forint, a teljesítés pedig 1.013,9 millió forint volt.  
A KKK tervezett létszáma a 2016. évre 148 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 
104 fő volt. Év végére a megszűnés miatt a létszám 100 fő alá csökkent.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Az eredeti 266,3 millió forint előirányzat a módosításokat követően 331,4 millió forintra 
változott, a pénzügyi teljesítés 303,0 millió forint volt, amely összeg felhasználásával a 
jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került.  
 
Dologi kiadások 
A KKK-nál a dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 2.011,0 millió forint, a 
módosított előirányzat 984,8 millió forint, a teljesítés összege pedig 958,6 millió forint. 
A kiadások szintjének drasztikus csökkenését az intézmény jövőjével kapcsolatos várható 
döntés okozta, mivel a költségvetési szerv vezetése visszafogta a szerződések megkötésének 
ütemét, főként a több évre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos szerződések terén.  
 
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 
A 2010. szeptember 14. napján indított kártérítési perben meghozott jogerős bírósági ítélet 
alapján 347,3 millió forint tőke és annak 2008. december 16. napjától esedékes késedelmi 
kamatai, valamint az eljárás során felmerülő perköltség tekintetében indult végrehajtási eljárás 
a KKK és a NIF Zrt.-vel szemben. A KKK 2016. évben megfizette a 485,5 millió forint 
értékű kártérítést, a kamatokkal együtt. 
 
Egyéb működési célú kiadások  
A nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos tagdíjfizetési kötelezettségek 3,1 millió forint 
összegben kerültek teljesítésre (AIPCR, OECD, IABSE). 
A költségvetési törvényben előírt 185,3 millió forint befizetési kötelezettség előirányzata – a 
fejezetet irányító szerv által további befizetési kötelezettségek előírása következtében – 
1.831,2 millió forintra módosult, amely a 2016. évben teljesítésre került.  
 



 

 

 
 

Felhalmozási kiadások 
A beruházások eredeti előirányzata 90,4 millió forint, a módosított előirányzata 179,0 millió 
forint, a pénzügyi teljesítés 178,9 millió forint volt.  
Az immateriális javakkal kapcsolatos kiadások az EU-s projektek beruházási kiadásait 
tartalmazzák. 
Az intézmény vagyonkezelői helyzetéből adódóan az ingatlanok beszerzése terén csak 
földterületek megszerzésére került sor, egyéb beruházási, felújítási kiadások csak minimális 
összegben történtek. A beszerzések kisértékű informatikai, valamint a mobileszközök cseréjét 
tartalmazzák. 
 
Bevételek alakulása 
Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 819,0 millió forint, a módosított bevételi 
előirányzat 1.447,4 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.375,0 millió forint volt.  
A működési bevételek tervezett előirányzata 819,0 millió forint, a módosított előirányzata 
1.019,9 millió forint, a pénzügyi teljesítése 962,4 millió forint volt. Az utófinanszírozással 
megvalósított EU-s projektek bevétele 387,5 millió forint, a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök között a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, a dolgozók 
részére folyósított lakásépítési-, korszerűsítési és vásárlási hitel éves törlesztő részletek 
összege 24,7 millió forint volt. 
Az előző évi 2.949,0 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2016. 
évben. 
 
Támogatás  
Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 2.757,7 millió forint, a módosított előirányzata 
és a pénzügyi teljesítése 1.654,8 millió forint volt.  
 
Határkikötők működtetése 
A vonatkozó miniszteri rendeletek alapján a KKK a kijelölt működtetője a schengeni 
határkikötők közül a mohácsi és a drávaszabolcsi vízi határkikötőnek. Az üzemeltetési 
költségeket a KKK a mindenkor hatályos éves központi költségvetésben meghatározott 
támogatási előirányzatból biztosítja. A támogatási előirányzatból a vízi határkikötőkre 2016. 
évben bruttó 196,9 millió forintot meghaladó összeg került kifizetésre. A KKK intézményi 
forrásaiból a határkikötők működtetések szakmai támogatásának (RSOE) biztosítására 6,5 
millió forint került kifizetésre.  
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a KKK: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 



 

 

 
 

10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598273  
Honlap cím: www.kbsz.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. augusztus 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   471,2 488,3 488,3 409,2 394,7 83,8% 96,5% 
ebből: személyi 

juttatás 
260,6 263,4 263,4 199,6 192,9 74,0% 96,6% 

Bevétel   3,0 0,0 0,0 13,9 2,0 66,7% 14,4% 

Támogatás   488,5 488,3 488,3 337,7 337,7 69,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
37,3 – 0,0 57,6 57,6 154,4% 100,0% 

Létszám (fő)    53** 54*   51** 96,2% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 488,3 - 488,3 263,4 54 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben 0,2 - 0,2 0,2 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

0,2  0,2 0,2  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben - 148,8 2,0 - 150,8 - 74,8 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

2,0 2,0 - 0,1 - 

Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 
(KBSZ-NFM igazgatása) 

- 150,8  - 150,8 - 74,9  

IV. Intézményi hatáskörben 69,5 69,5 - 10,8 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 57,6 57,6 - 3,4 - 

Záró beszámoló előirányzat rendezése 11,9 11,9 - 7,4 - 

2016. évi módosított előirányzat 409,2 71,5 337,7 199,6 51 

 



 

 

 
 

A KBSZ-t 2006. január 1-jén hozta létre a közlekedést felügyelő miniszter a légi-, a vasúti és 
a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 
2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) alapján. 
 
A fenti törvény értelmében a KBSZ feladata volt a repülés, a vasút és a hajózás területén 
bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai 
vizsgálata a jövőbeni hasonló események megelőzése érdekében. A KBSZ feladata volt még, 
hogy az érintett három közlekedési alágazatból érkező bejelentéseket és az azokkal 
összefüggésben álló adatokat adatbázisban gyűjtse és ezen adatokat az érintett európai uniós 
szakmai szervezetek rendelkezésére bocsássa, illetve teljesítse az egyéb nemzetközi 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. A KBSZ évente beszámolt a Kormánynak az előző évben 
vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát 
érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság állapotáról, és ezt követően a honlapján 
közzétette az előző évben végzett vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a 
korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban végrehajtott intézkedésekről készített 
beszámolóját és azt az Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség részére 
megküldte. 
 
A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet 
jogutódlással való megszűnéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet – a KBSZ 2016. 
augusztus 31-i megszűnését követően –, a Kormány közlekedésbiztonsági szerveként a 
közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egységét jelölte 
ki. 
 
Az alaptevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2016. év során az alábbiak 
szerint alakultak: 

− Légiközlekedés: bejelentések száma 609, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 33, 
lezárt eseményvizsgálatok száma 28, kiadott biztonsági ajánlások száma 19; 

− Vasúti közlekedés: bejelentések száma 1491, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 
33, lezárt eseményvizsgálatok száma 32, kiadott biztonsági ajánlások száma 16; 

− Víziközlekedés: bejelentések száma 170, megkezdett szakmai vizsgálatok száma 8, 
lezárt eseményvizsgálatok száma 8, kiadott biztonsági ajánlások száma 3. 

A KBSZ 2016. évben eleget tett a hatályos hazai és európai uniós jogszabályokon alapuló 
balesetvizsgálati kötelezettségeinek, tevékenységét alapvetően a magyar és uniós 
jogszabályok, illetve direktívák határozzák meg.  
A szakemberek 2016. évben is élhettek mindazzal a lehetőséggel, amit a nemzetközi 
szervezetek munkacsoportjaiban való közreműködés jelenthet a magyarországi 
balesetvizsgálat szempontjából, továbbá a megalakulástól kezdve rendszeresen találkoznak az 
üzemeltető társaságok és a társhatóságok szakembereivel, amely szakmai fórumokon 
tájékoztatást adnak a szakmai vizsgálatok tapasztalatairól, elősegítve ezzel a szoros 
együttműködést.  
A légiközlekedés területén a 376/2014/EU rendelet írja elő a repülőesemények bejelentését. 
Ezzel kapcsolatban 2016 év folyamán folyamatos fejlesztést és adatgyűjtést végzett a KBSZ, 
megteremtve ezzel a ECCAIRS 5 (European Coordination Centre for Accident and Incident 
Reporting Systems/Európai Koordinációs központ balesetek és események jelentése 
rendszerek) új bejelentő rendszer bevezetésének alapjait.  
A vasúti közlekedés területén hagyományos a magyar részvétel az ERA (European Railway 
Agency/Európai Vasúti Ügynökség) munkacsoportjaiban, amelyek tapasztalatai átadásra 



 

 

 
 

kerültek az üzemeltető társaságoknak. A közép-európai balesetvizsgáló szervezetek regionális 
találkozóin szerzett tapasztalatok elsősorban a napi tevékenység során kamatoztathatók. 

A KBSZ a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai 
vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 
8.) NFM rendeletben a vasútvállalatok számára előírt balesetvizsgálói képzést 
továbbfejlesztve a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen kialakította a szakmérnöki 
képzés rendszerét, amelynek első évfolyama 2016 januárjában szerezte meg a diplomáját, és a 
második évfolyam is megkezdte tanulmányait. Tovább folytatódott a KBSZ vasútvállalatok 
biztonsági szakembereinek képzésében való közreműködése is. 
A víziközlekedés területén a KBSZ a korábbi éveknek megfelelően 2016. évben is részt vett 
az Európai Hajózási Balesetvizsgálók Nemzetközi Fórumának (EMAIIF) konferenciáján, ahol 
bemutatásra kerültek a balesetvizsgálattal kapcsolatos bevált gyakorlati tapasztalatok. 
Emellett folyamatos volt a részvétel az Európai Hajózásbiztonsági Ügynökség (EMSA) 
különböző munkacsoportjainak tevékenységében és az EMSA szakmai továbbképzésein. A 
hajózási informatikai hálózatok fejlesztésének folyamatos nyomon követését az Európai 
Bizottság „RIS Expert Group” szakcsoportjaiban való részvétel biztosította.  

A 2016. évben sor került a KBSZ hajózási területének auditjára az Európai Hajózásbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) részéről. Az audit sikeresen zárult, a jelentés értelmében a hajózási 
balesetek vizsgálata a nemzetközi szabályoknak és elvárásoknak megfelelően került 
végrehajtásra. 

A KBSZ a víziközlekedés területén – a bekövetkezett balesetek vizsgálata mellett – egyre 
nagyobb hangsúlyt kívánt fektetni a jövőbeni balesetek megelőzésére. Ennek érdekében 2016. 
évben is folyamatosan kapcsolatot épített az érintett hatóságokkal és társszervezetekkel, 
együttműködött a balesetmegelőzés területén végzett feladatokban. 

Előirányzatok alakulása 
A KBSZ feladatainak ellátására a 2016. évi költségvetési törvény 488,3 millió forint kiadási, 
és ezzel megegyező 488,3 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési 
támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2016. évre nem tervezett. 
 
Előirányzat-módosítások okai: 

− a 2016. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat-módosítás, 0,2 millió forint 
összegben, 

− intézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2,0 millió forint 
összegű volt, 

− szabad előirányzatok átcsoportosítása a jogutód NFM igazgatásához,150,8 millió 
forint összegben. 
 

Kiadások 
A KBSZ 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 488,3 millió forint, a módosított előirányzat 
409,2 millió forint, a tényleges teljesítés 394,7 millió forint volt. 
 
Személyi juttatások 
A 2016. évi eredeti személyi juttatások előirányzata 263,4 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 199,6 millió forint volt, a tényleges teljesítés összege 192,9 millió forint volt.  
 



 

 

 
 

A KBSZ átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő volt.  
 
Dologi kiadások 
A 2016. évben a KBSZ eredeti dologi kiadások előirányzata 133,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 95,1 millió forint, a tényleges teljesítés 94,2 millió forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások 
A KBSZ eredeti felhalmozási kiadások előirányzata 18,5 millió forint, a módosított 
előirányzata 14,4 millió forint és a pénzügyi teljesítése 14,5 millió forint volt.  
 
Bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Intézményi működési bevételek jogcímen a KBSZ nem tervezett előirányzatot, a módosított 
előirányzat 13,9 millió forint, a tényleges teljesítés 2,0 millió forint volt. 
A KBSZ összesen 2,0 millió forint többletbevétel előirányzatosítására kért és kapott engedélyt 
az irányítószervtől.  
 
A KBSZ megszűnése után, a fel nem használt a kiadási, bevételi és támogatás előirányzatai az 
általános jogutódhoz, az NFM igazgatásához került átcsoportosításra 150,8 millió forint 
összegben. 
 
Az előző évi 57,6 millió forint maradvány teljes egészében felhasználásra került a 2016. 
évben. 
 
Támogatás  
Az intézmény eredeti támogatási előirányzata 488,3 millió forint, a módosított előirányzata és 
a pénzügyi teljesítése 337,7 millió forint volt.  
 

11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598316 
Honlap címe: www.kifu.gov.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   4 681,6 440,6 440,6 11 586,0 6 469,7 138,2% 55,8% 
ebből: személyi 

juttatás 
555,9 319,0 319,0 2 870,8 1 026,7 184,7% 35,8% 

Bevétel   3 167,8 10,0 10,0 6 384,9 6 132,5 193,6% 96,0% 

Támogatás   3 043,1 430,6 430,6 3 272,4 3 272,4 107,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
399,5 – 0,0 1 928,7 1 928,7 482,7% 100,0% 

Létszám (fő)    68** 91*   133** 195,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 



 

 

 
 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,6 10,0 430,6 319,0 91 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben 647,0 - 647,0 2,2 - 
Fejezetek közötti átadás az 1771/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján, XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 
terhére  

620,0 - 620,0 2,2 - 

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

27,0  27,0 - - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 2 526,6 331,8 2 194,8 329,0 - 

Fejezeten belüli átcsoportosítás (NIIFI)  900,9 331,8 569,1 223,9 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Digitális Jólét Program) 

340,0 - 340,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Infokommunikációs 
konszolidáció- Tisztaszoftver Program) 

1 041,4 - 1 041,4 31,5 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia) 

112,9 - 112,9 57,9 - 

Fejezeten belüli átadás (KIBER rendszer 
kialakítása) 

131,4 - 131,4 15,7 - 

IV. Intézményi hatáskörben 7 971,8 7 971,8 - 2 220,6 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 1 928,7 1 928,7 - 111,5 - 

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása (GINOP, AFOP, ASP2, 
HTMR, MAGIC, PRACE 4IP, VI-SEEM, GN4-
2) 

6 022,1 6 022,1 - 2 109,1 - 

Lakáskölcsön 21,0 21,0 - - - 

2016. évi módosított előirányzat 11 586,0 8 313,6 3 272,4 2 870,8 133 

 
A KIFÜ – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) 
Korm. rendelet alapján – önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, 
egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós forrásból megvalósuló vagy 
megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket 
érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai 
feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási 
feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a 
nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Ellátja a Kormány által vagy az 
irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott 



 

 

 
 

költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztési feladatokat. Ellátja még 
az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú 
projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásnak elsősorban műszaki 
szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre. 
Szolgáltatást nyújt más minisztériumokkal kötött megállapodások alapján. 
 
2016. szeptember 1-jétől a KIFÜ a jogutódja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézetnek, amelynek következtében a KIFÜ feladata a Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program (NIIF Program) megvalósítása és összefogása. 
 
A KIFÜ a 2016. évben 41 támogatási kérelmet nyújtott be (GINOP, KÖFOP, EFOP), 
valamint 22 támogatási szerződés hatályba léptetésében közreműködött, ebből hét esetében 
konzorciumvezetőként. 
 
A Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében értékelésre kerültek a „GINOP-3.4.1-2015 
- Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című felhívás” pályázatai, előkészítésre 
került és megjelent a hazai forrásból finanszírozott „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok 
fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban” című pályázati felhívás. A hálózatfejlesztések 
felügyelőmérnöki kontrollját teszi lehetővé a Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása (GINOP-3.4.4-16), amelyre 2016. évben kötött 
támogatási szerződést. 
 
A hálózatfejlesztések tervezését és nyilvántartását támogatja a Hálózatfejlesztés Támogató 
Rendszer (HTMR) (KÖFOP-2.3.1.2) projekt, amelyre a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- 
Fejlesztési Operatív Program keretében kötött támogatási szerződés.  
 
A KIFÜ támogatási szerződést kötött konzorciumvezetőként az Infokommunikációs és 
távközlési startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat 
kialakítása (GINOP 3.1.3-15) – INPUT projekt, az Oktatási intézmények és IKT 
vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása (GINOP-3.1.1.-2015 - 
VEKOP-3.1.1-2015), a Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése – (GINOP-3.3.1), és konzorciumi tagként a Digitális szakadék 
csökkentése (GINOP-6.1.2-15-2015-00001) című projektek megvalósítására.  
 
2016. évben lezárásra került a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) Nyíregyházi 
pilotjának, a hazai forrásból finanszírozott DNFP Nyíregyháza Alprogramnak az első üteme. 
Ennek keretében több mint 2.000 rászorulót és 13 közoktatási intézményt célzó 
eszköztámogatási pályázatot bonyolított le. 
 
A 2016. évben a Digitális Nemzet Fejlesztési Program beolvadt a Digitális Jólét Programba 
(DJP), amelynek megvalósításában aktív szerepet vállalt. A KIFÜ kapott felkérést a DJP 
stratégiák vagyoni jogai beszerzésének megvalósítására. 
 
Az Nemzeti Informatikai- és Hírközlési Tanáccsal együttműködésben kialakításra került egy 
digitális kompetencia-mérő informatikai eszköz és módszertan, mely egy 1.200 főt érintő 
felmérés keretében került gyakorlati kipróbálásra. 
 
A KIFÜ konzorciumvezetőként támogatási szerződést kötött az Önkormányzati ASP rendszer 
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KÖFOP 1.2.2) tárgyú kiemelt projekt 
megvalósítására. Az ASP rendszerhez 2016. évben 1.600 önkormányzat csatlakozott. 



 

 

 
 

A KIFÜ felelős az Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése (GINOP-
3.4.2-VEKOP-15) és a Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése (GINOP-3.4.3-VEKOP-15) projekt minőségbiztosításért. 
 
A 2016. év végén megkötésre kerültek a Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi 
feladatok elektronizálása (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031) és a Digitális kompetencia 
fejlesztése (EFOP-3.2.4-16) támogatási szerződései. 
 
Az Országos Széchenyi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.)  Kormányhatározat elfogadásával az év végén egy 
teljesen hazai finanszírozású projekttel is gazdagodott a KIFÜ. 
 
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló – többször módosított – 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban 31 
olyan kiemelt projekt került nevesítésre, melyekben a KIFÜ konzorciumi partnerként, mint 
minőségbiztosító vesz részt. 
 
A KIFÜ üzemeltette a 8 magyarországi szuperszámítógépet, ezzel biztosítva informatikai 
kapacitást az ország valamennyi nagyobb egyetemének. 
 
2016. október végen elindult a közoktatási intézmények internet sávszélesség fejlesztésének 
következő üteme, az úgynevezett Sulinet 5. fázis. A fejlesztési fázis eredményeképpen 3513 
iskola internet hozzáférési kapacitása bővül. 
 
Előirányzatok alakulása 
A 2016. évi eredeti előirányzat 440,6 millió forintvolt. A módosított előirányzat 11.586,0 
millió forint, mely összegét számos tényező befolyásolta: 

Kiadások 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben: 
= a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás miatt – 1771/2016. (XII. 15.) 

Korm. határozat alapján – 620,0 millió forint összeggel növekedett,  
= fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás miatt – az 1282/2016. (V I.7.) 

Korm. határozat alapján – 27,0 millió forinttal növekedett. 
− Felügyeleti hatáskörben: 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Digitális Jólét Program 
megvalósítására 340,0 millió forint összegben növekedett,  

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Tisztaszoftver Program 
megvalósítására 1.041,4 millió forint összegben növekedett, 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia megvalósítására 112,9 millió forint összeggel növekedett, 

= fejezeten belüli támogatás-átvétel keretében a Központi Informatikai 
Beszerzési Rendszer létrehozására 131,4 millió forint összeggel növekedett, 

= a megszűnt NIIFI szabad előirányzatainak és támogatásának átvétele 569,1 
millió forint támogatási előirányzat és 331,8 bevételi előirányzat növekedést 
eredményezett. 

− Saját hatáskörben: 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 1.928,7 millió forint 

összegben növekedés, 



 

 

 
 

= EU-s és hazai projektek és feladatok megvalósításával kapcsolatban 6.022,1 
millió forinttal nőtt,  

− lakáskölcsön visszatérülési bevételek összegével 21,0 millió forinttal nőtt. 
 

Személyi juttatások  
A személyi juttatások tervezett 319,0 millió forint kiadási előirányzata 2.870,8 millió forintra 
nőtt, amely 1.026,7 millió forint összegben teljesült. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 80,8 millió 
forintról 789,6 millió forintra nőtt, 288,1 millió forint összegben teljesült pénzügyileg. 
 
A KIFÜ tervezett létszáma 91 fő volt. A NIIFI beolvadása miatt az intézmény létszáma 
jelentésen nőt, a KIFÜ átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évben 133 fő volt.  
 
Dologi kiadások  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 32,6 millió forint volt, amely 4.674,6 millió forintra 
növekedett, 2.698,0 millió forint összegben került teljesítésre. A jelentős növekedést a KIFÜ-
be beolvadt NIIFI-től átvett feladatok indokolják. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A nemzetközi kötelezettségek előirányzata nem volt tervezve, majd 0,7 millió forintra 
emelkedett, bár teljesítés nem történt az előirányzaton. 
Az államháztartáson belüli támogatások módosított előirányzata 39,0 millió forintra módosult, 
pénzügyi teljesítése – a lezárt projektek elszámolásával kapcsolatosan visszafizetett – 13,8 
millió forint volt.  
 
Felhalmozási kiadások  
A felhalmozási kiadások között a beruházások eredeti előirányzata 8,4 millió forint volt, 
amely összességében 3.186,3 millió forinttal került megemelésre. A módosított előirányzat 
3.194,7 millió forint lett, amely 2.443,1 millió forint összegben teljesült. 
A felhalmozási célú visszatérítendő lakástámogatási kölcsönök módosított kiadási 
előirányzata 16,6 millió forintra emelkedett, teljesítés nem történt az előirányzaton. 
 
Bevételek 
A 10,0 millió forintos eredeti bevételi előirányzata összesen 6.384,9 millió forintra módosult, 
a teljesítés pedig 6.132,5 millió forint volt. 
A projektek megvalósításához szükséges államháztartáson belülről érkező működési 
támogatás előirányzata 4.546,9 millió forint volt, amely 4.545,0 millió forint  összegben 
teljesült, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 1.475,2 millió forintra módosult, 
amely 1.353,4 millió forint  összegben teljesült. 
A működési bevételek eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt, amely a NIIFI-től átvett 
331,8 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 341,8 millió forintra nőtt és 
213,1 millió forint összegben került teljesítésre. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata nem volt, a módosított 
előirányzata 21,0 millió forint lett, amely teljes egészében pénzügyileg teljesült.  
 
A KIFÜ 2015. évi költségvetési maradványa összesen 1.928,7 millió forint volt, amelyből 
személyi juttatások előirányzatán 123,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatán 39,2 millió forint, dologi kiadások előirányzatán 
458,6 millió forint, felhalmozási kiadások előirányzatán 1.307,9 millió forint került 
felhasználásra. 



 

 

 
 

Támogatás 
Az eredeti támogatási előirányzat 430,6 millió forint volt, amely részben a projektek 
megvalósításának támogatása és a beolvadó NIIFI-től átvett támogatás összegével 3,272,4 
millió forintra növekedett.  
 
Költségvetési maradvány 
A KIFÜ 2016. évi költségvetési maradványa 4.863,9 millió forint. Ebből 4.842,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, amely a KIFÜ alapfeladatának ellátását szolgáló beszerzéseket 
és szerződéseket tartalmazza. A kötelezettségvállalások teljesítése várhatóan 2017. június 30-
ig meg fog történni. A szabad maradvány 21,0 millió forint, a beolvadt NIIFI tervezett 
lakástámogatás folyósításának fedezete volt. 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A KIFÜ 2016. évi intézményi vagyon állományváltozása 4.319,9 millió forinttal jelentősen 
növekedett, amely részben a NIIFI-től átvett befektetett eszközállomány értéke és részben a  
megvalósított projektek eszközállománya.  
A KIFÜ ingatlannal nem rendelkezik. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben a KIFÜ: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
 
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718 
Honlap címe: www.mfgi.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 504,7 1 001,4 1 001,4 2 014,4 1 550,0 103,0% 76,9% 
ebből: személyi 

juttatás 
738,5 585,7 585,7 964,6 791,9 107,2% 82,1% 

Bevétel   776,9 395,0 395,0 1 256,9 1 104,4 142,2% 87,9% 

Támogatás   611,9 606,4 606,4 690,8 690,8 112,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
182,6 – 0,0 66,7 66,7 36,5% 100,0% 

Létszám (fő)    185** 170*   188** 101,6% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 



 

 

 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1001,4 395,0 606,4 585,7 170 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben 4,8 0,0 4,8 3,8  
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából 16 383 027 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím 
terhére, 

4,9  4,9 3,8  

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

- 0,1  - 0,1 -  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 293,7 214,1 79,6 128,0 - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

214,1 214,1 - 114,0 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Éghajlatváltozási Cselekvési 
Terv) 

79,6 - 79,6 14,0 - 

IV. Intézményi hatáskörben 714,5 714,5 - 247,1 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 66,7 66,7 - 11,4 - 

Előirányzat-átcsoportosítás dologi kiadásokra 
(Szakmai tevékenységet segítő szolg.) 

- - - - 27,0 - 

Közlekedési ágazat támogatására 5,8 5,8 - - - 

TÉT-12-MX-1-2013-0010 pályázat kiadásaira 0,7 0,7 - - - 

TÉT-15-1-2016-0023 pályázat fedezetére 1,3 1,3 - - - 

MBFH-tól Együttműködési Megállapodás 
alapján 2015.évi fennmaradó része, és 2016.évi 

194,6 194,6 - 90,6 - 

Geokalauz kiadvány támogatása 1,2 1,2 - - - 

EU-Bonus 12-1-2012-0031 pályázat 
finanszírozása 

7,1 7,1 - 4,0 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
PD104692 pályázat támogatására 

7,1 7,1 - 3,6 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K2105245 pályázat támogatására 

6,0 6,0 - 1,3 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K106197 pályázat támogatására 

1,5 1,5 - 0,2 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K115927 pályázat támogatására 

6,2 6,2 - 2,1 - 

Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól OTKA 
K117940 pályázat támogatására 

5,3 5,3 - 1,4 - 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Lakáskölcsön folyósítása visszatérülése 1,5 1,5 - - - 

KEHOP pályázat kiadásaira 15,0 15,0 - 11,6 - 

NATÉR pályázat kiadásaira 379,2 379,2 - 141,6 - 

STORM pályázat kiadásaira 9,8 9,8 - 3,7 - 

Minerals pályázat kiadásaira 2,4 2,4 - 1,0 - 

DanaReg Geotherm-DATA pályázat kiadásaira 3,1 3,1 - 1,6 - 

2016. évi módosított előirányzat 2 014,4 1 323,6 690,8 964,6 188 

 
Az MFGI 2012. április 1. napon alakult a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetbe (ELGI) történő beolvadása révén, a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006.  
(XII. 20.) Korm. rendelet) módosításával.  
 
Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező 
költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése 
tartalmazza. Az MBFH-t a nemzeti fejlesztési miniszter jelölte ki az MFGI gazdálkodási 
feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító 
szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával, 
könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és 
vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látja el. 
 
Az MFGI vezetésében és szervezetében a 2016. évben változás nem történt. 
 
Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2016. évi feladatterv végrehajtása 
során megvalósult.  
 
A 2016. évben végrehajtott kiemelkedő szakmai programok és feladatok a következők voltak: 
Az MBFH-val együttműködés keretén belül kialakításra került a bányatérképek vállalkozói 
adatszolgáltatáson alapuló bevallási rendszerének rutinszerű működtetése, melyre alapozottan 
az MBFH által beszedett bírságbevételek növekedtek. Ez az eljárás elősegíti a fegyelmezett 
nyersanyagbevallások elkészítését.  
 
A Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósítása a norvég 
finanszírozási mechanizmus segítségével olyan fázisba került, hogy a norvég partner a párizsi 
klímacsúcs alkalmával sikeresen bemutatta az MFGI rendszerét a nemzetközi szakmai és 
szakpolitikai közösség számára. 
 
Lebonyolításra került sikeresen a harmadik koncessziós pályáztatási kör, melynek keretében 
elsősorban szénhidrogén koncessziók kerültek kiírásra. Az MFGI közreműködött a recski 
ércbánya piaci értékesítési folyamatának egyes lépéseinél. 
 
Elindult és az MFGI közreműködött a VGT (Vízgazdálkodási törvény) felülvizsgálatában is, a 
felszín alatti vizek vonatkozásában. Az MFGI jelentős szerepet visz a PAKS II projekt 
telephely alkalmassági vizsgálatai során, amely számottevő humán és infrastrukturális 
kapacitást köt le az MFGI-nél.  



 

 

 
 

A referált szakfolyóiratokban megjelenő alapkutatási eredmények száma stabilizálódott az 
előző évi szinten.  
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az MFGI 2016. évi kiadási előirányzatát 1.001,4 millió forintban határozta meg, 
amelynek finanszírozását 60,6%-ban költségvetési támogatás, 39,4%-ban működési bevétel 
biztosította. 
 
A 2016. évi tervezett bevételek (395,0 millió forint) és támogatás (606,4 millió forint) 
biztosították az MFGI feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások 
Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2016. évi kiadási előirányzat 2.014,4 millió 
forintra módosult év közben, amely 1.013,0 millió forintos növekedést jelent a Kvtv.-ben 
jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.  
 
Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 4,8 millió 
forinttal, a felügyeleti szervi hatáskörű módosítások 293,7 millió forinttal, az intézményi 
hatáskörű módosítások 714,5 millió forinttal (melyből az előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 66,7 millió forint volt) növelték.  
 
A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők 
voltak: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a bérkompenzáció 
támogatásával 4,9 millió forint összegben és a bérkompenzáció elszámolása keretében 
-0,1 millió forint összegben. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás keretében a tervezettet 
meghaladó intézményi többletbevétellel 214,1 millió forint összegben nőtt és fejezeten 
belüli átadás keretében (fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 79,6 millió forint 
összegben nőtt. 

− Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások keretében pedig: 
= pályázatokhoz kapcsolódóan 451,7 millió forint összegben, 
= az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 

194,6 millió forint összegben, 
= Lakás alap számla korábbi kölcsönének törlesztése miatt 1,5 millió forint 

összegben, 
= a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásával 66,7 millió forint összegben. 

 
A pályázati projektekhez kapcsolódó kifizetések minden esetben a projektek munkatervében 
előírtak szerint – igazodva az elszámolási szabályzatokhoz – történnek a projektek 
költségterveiben megadott előirányzatok mentén.  
 
A projektekben tudományos kutatás folyik, a támogatásra érkezett pénz a kutatás költségeit 
fedezi az alábbiak szerint: 

− Személyi: az aktuális projektben résztvevő állandó munkatársak munkabére (összes 
projekt), részben vagy teljes egészében a projektben folyó munkát megbízással végző 
személy megbízási díja (NATÉR, SWARM), kiküldetések napidíjai, 



 

 

 
 

− Dologi: rezsi hozzájárulás átalánnyal, utazások (belföldi és külföldi kiküldetések 
dologi kiadásai), munkatalálkozók szervezésének költségei, külső szakértők 
részvételének költségei, projekthez kapcsolódó szolgáltatások díjai,  

− Beruházások: hardver és szoftver beszerzések, terepi műszerek és tartozékaik, szoftver 
licenszek, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése (a 
beruházások elszámolása a pályáztató hatóság felé amortizációs alapon történik). 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
378,9 millió forinttal, 964,6 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások 
módosításának forrását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), KEHOP 
támogatás, a pályázati tevékenység, az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás 
alapján befolyt bevétel, a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a 
központi költségvetés céltartaléka biztosította. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (3,8 millió forint), felügyeleti 
szervi hatáskörű módosítását az előirányzatosított többletbevétel (114,0 millió forint) és a 
fejezeten belüli átadás (14,0 millió forint) növelte. Intézményi hatáskörben a 2015. évi 
költségvetési maradvány felhasználásával (11,4 millió forint), a pályázati tevékenységhez 
kapcsolódóan (172,1 millió forint), az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás 
alapján (90,6 millió forint) és saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítással (-27,0 millió 
forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 82,1 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MFGI a 2016. 
évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
Az MFGI munkajogi nyitó létszáma 197 fő volt, a 2016. évben összesen 17 fő 
közalkalmazottnak szűnt meg a jogviszonya és 20 fő új közalkalmazott került felvételre. A 
2016. december 31-i munkajogi záró létszám 195 fő, statisztikai záró létszám 188 fő volt. 
Betöltetlen álláshely nem volt az MFGI-nél. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása 
a létszámváltozásnak megfelelően alakult. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti 250,2 millió forint előirányzathoz képest 331,4 
millió forinttal emelkedett, így a 2016. évi módosított dologi kiadások előirányzat 581,6 
millió forint volt.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzatának felügyeleti szervi hatáskörű módosítást az 
intézményi többletbevétel előirányzatosítása (összesen 67,6 millió forint) és a fejezeten belüli 
átadás (58,8 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2015. 
évi költségvetési maradvány felhasználásával (30,8 millió forint), a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás összegével (-52,2 millió forint), a pályázati tevékenység kiadásai 
érdekében (145,4 millió forint), az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján 
(79,5 millió forint) és a munkáltatói kölcsön fedezetére (1,5 millió forint). 
 



 

 

 
 

Az előirányzata nem tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetési 
költségeit, az MFGI üzemeltetési feladatait az MBFH látja el. 

 
A dologi kiadások a 2016. évben a módosított előirányzat 80,6 %-ában teljesültek.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az MFGI 2016. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata 3,7 millió forint volt, 
mely év közben összesen 11,7 millió forinttal növekedett az intézményi hatáskörű módosítás 
következtében.   
 
Az előirányzatokat az el nem számolt pályázati tevékenységekhez (Snapsee) kapcsolódó 
visszafizetésekre, továbbá a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
visszafizetésére képezte az MFGI. A 2016. évi módosított előirányzat (15,4 millió forint) 
98,7%-a teljesült a 2016. évben.  
 
Felhalmozási kiadások 
Az MFGI 2016. évi eredeti előirányzatai mindössze 3,8 millió forint felhalmozási kiadást 
tartalmaztak. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat év közben 143,8 millió forinttal, 
a felújítások előirányzat 27,0 millió forinttal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 
pedig 3,0 millió forinttal növekedett év közben. 
 
A beruházások 147,6 millió forintos 2016. évi módosított előirányzata 32,4%-ban teljesült. A 
szoftverekre és licencekre 7,7 millió forintot, az informatikai eszközökre 12,0 millió forintot, 
gépekre és műszerekre 18,1 millió forintot költött az MFGI.  
 
Az MFGI ingatlan felújításra 6,3 millió forintot, műszer felújítására 0,4 millió forintot költött. 
 
Bevételek alakulása 
A 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MFGI 2016. évi kötelező 
feladatainak ellátását és működését. 
 
Az MFGI 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 395,0 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 861,9 millió forinttal, 1.256,9 millió forintra módosult év közben - 
melyből az előző évek költségvetési maradványa 66,7 millió forintot tett ki – a következők 
szerint: 
 

− felügyeleti szervi hatáskörben az irányítószerv az év közben befolyt intézményi 
működési többletbevételből 214,1 millió forint felhasználását engedélyezte, mely 
többlet az előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán, valamint az 
intézet kiemelt állami feladatokban – piaci keretek között, szerződéses 
alvállalkozóként – történő részvételéből (Paks II beruházás munkálatai; 
vízgazdálkodással összefüggő vízminőségi és mennyiségi értékelések elvégzése) 
keletkezett, 

− intézményi hatáskörben növekedett az előirányzat az MBFH-val kötött 2015. évi 
szakmai együttműködési megállapodás alapján 194,6 millió forinttal, a pályázati 
tevékenységgel összefüggésben 451,7 millió forinttal, az előző évi jóváhagyott 
költségvetési maradvány 66,7 millió forintos összegével és a lakásalap számláról a 
működési kiadások fedezetére előirányzatosított 1,5 millió forintos összeggel. 

 



 

 

 
 

Az intézményi működési bevételek előirányzata az eredeti 92,9 millió forint összegű 
erőirányzatról év végére 306,0 millió forintra növekedett. A változást a tervezettet meghaladó 
bevételek okozták. A teljesítés 305,6 millió forint volt.  
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata tartalmazza a 
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a 
geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és 
terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közreműködés 
2016. évi költségeinek fedezetét. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az MFGI 
közreműködési megállapodásban rögzítette az elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve 
meghatározta azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási 
és átadási módját, valamint költségigényét. A feladat ellátásához szükséges forrás támogatási 
szerződés alapján működési célú támogatásként került átvételre az MBFH-tól. Ezen bevételek 
előirányzata év közben 246,9 millió forinttal 549,1 millió forintra növekedett. A változásból 
56,1 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó bevétel, 190,8 millió forint az MBFH 
és az MFGI között létrejött szakmai együttműködési megállapodásból származó bevétel. 
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az MFGI 2016. évi 
elemi költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi hatáskörű 
módosítás keretében 3,6 millió forintra nőtt az előirányzat. 
 
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatokat a 2016. évben szintén nem 
tervezett az MFGI, év közben azonban az előirányzat intézményi hatáskörben 310,2 millió 
forinttal, illetve 87,1 millió forinttal növekedett.  
 
Az MFGI-nél a 2015. évben az összes költségvetési maradvány 66,7 millió forint volt, ebből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 65,7 millió forint. A pályázati tevékenységhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen 29,7 millió forintot tett ki. A 
2015. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt,de maradvány összege 1,0 millió forint 
összegben nem került felhasználásra. 
 
Támogatás 
Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 606,4 millió forintos előirányzathoz képest 84,4 
millió forinttal, 690,8 millió forintra nőtt év közben (Kormány hatáskörben 4,9 millió forinttal 
a 2016. évi bérkompenzáció 2016. évi támogatása alapján, illetve - 0,1 millió forinttal a 
bérkompenzáció elszámolása alapján, felügyeleti szervi hatáskörben fejezeten belüli átadás 
keretében 79,6 millió forinttal). A 2016. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 
100 %-ában teljesült. 
 
Költségvetési maradvány alakulása 
 
Az MFGI-nél 2016. évben összesen 311,8 millió forint maradvány keletkezett, ebből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 303,0 millió forint. A szabad maradvány összege 
8,8 millió forint. A pályázati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összesen 45,9 millió forintot tesz ki. 
A maradványból személyi juttatásokra 38,1 millió forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 
24,8 millió forintot, dologi kiadásokra 117,9 millió forintot, egyéb működési célú 
támogatásokra 14,6 millió forintot, beruházásra 98,0 millió forintot, felújításokra 18,4 millió 
forintot kíván fordítani az MFGI. 
 



 

 

 
 

Vagyoni helyzet  
A vagyonállomány tárgyévi nyitó értéke bruttó 2.611,2 millió forint volt, év végére a záró 
állomány értéke bruttó 2.660,6 millió forint.  
Az állomány bruttó értéke 49,4 millió forinttal növekedett, melyből az immateriális javak 
(vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzése 11,0 millió forintot, a gépek, berendezések és 
felszerelések (jellemzően szeizmikus, geofizikai és egyéb szakmai műszerek, gépek) 
beszerzése 32,0 millió forintot, míg az ingatlanok beruházása 6,4 millió forintot tett ki. 
A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 2.074,5 millió forint volt. 

Egyéb információk 
A 2016. évben az MFGI:  

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
15. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 307387 
Honlap címe:  www.nfh.hu 
Megszűnés dátuma: 2016. december 31. 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 195,9 1 060,0 1 060,0 1 375,3 1 375,3 62,6% 100,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
730,3 563,8 563,8 619,8 619,8 84,9% 100,0% 

Bevétel   1 330,3 18,8 18,8 155,3 155,3 11,7% 100,0% 

Támogatás   1 029,2 1 041,2 1 041,2 1 043,8 1 043,8 101,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
12,6 – 0,0 176,2 176,2 1398,4% 100,0% 

Létszám (fő)    134** 132*   132** 98,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 060,0 18,8 1 041,2 563,8 132 

Módosítások jogcímenként       

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



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

II. Kormány hatáskörben 0,6 - 0,6 0,5 - 
1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából a Kvtv. 1. 
melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 

0,8  0,8 0,6  

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

- 0,2  - 0,2 - 0,1  

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 17,3 15,3 2,0 - - 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti - 
többletbevétel 

15,3 15,3 - - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Fogyasztói érdekek képv. 
ellátó egy. támog.) 

2,0 - 2,0 - - 

IV. Intézményi hatáskörben 297,4 297,4 - 55,5 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 176,2 176,2    

NFH lakásépítési támogatás törlesztése 1,7 1,7 - - - 

EFK, KÖFOP (előkészítése) projekttel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása  

119,5 119,5 - 55,5 - 

2016. évi módosított előirányzat 1 375,3 331,5 1 043,8 619,8 132 

 
Az NFH alaptevékenységét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 
piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 
határozta meg.  
 
Az NFH piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletéről szóló LXXXVIII. 
törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I. 18.) Korm. 
rendelet, illetve a különböző ágazati – termékspecifikus – jogszabályok alapján látta el. 
 
Az NFH tevékenységének középpontjában a 2016. évben is a fogyasztók életének, testi 
épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenőrzési és 
vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körű fogyasztói érdekek képviselete, a 
jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt hatósági odafigyelés, valamint a 
legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. 
Működési bevételeként a kiszámlázott eljárási költségeket, laborvizsgálati díjakat számolta el 
az intézmény. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NFH 2016. december 31-ével 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt.  
  
 



 

 

 
 

Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NFH 2016. évi kiadási előirányzatát 1.060,0 millió forintban határozta meg, 
amelynek finanszírozását 98,2%-ban költségvetési támogatás és 1,8%-ban működési bevétel 
biztosította. 
 
A 2016. évi tervezett bevételek (18,8 millió forint) és támogatás (1.041,2 millió forint) 
biztosították az NFH feladatellátását, illetve működését, az intézményi létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások 
Az NFH feladatainak ellátására biztosított 2016. évi 1.060,0 millió forint eredeti kiadási 
előirányzat 1.375,3 millió forintra módosult év közben, amely 315,3 millió forint növekedést 
jelent a Kvtv.-ben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.  
 
Az NFH eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 0,6 millió 
forinttal, a fejezeti hatáskörű módosítások 17,3 millió forinttal, az intézményi hatáskörű 
módosítások 297,4 millió forinttal (melyből az előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 176,2 millió forint volt) növelték.  
 
A 2016. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők 
voltak: 

− Kormány hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
= a bérkompenzáció támogatásával 0,8 millió forint összegben nőtt,  
= a bérkompenzáció elszámolása során 0,2 millió forint összegben csökkent. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítás:  
= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 15,3 millió forint 

összegben nőtt, 
= fejezeten belüli átvétel keretében, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó 

egyesületek támogatására 2,0 millió forint összegben nőtt. 
− Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 

= pályázatokhoz kapcsolódóan 119,5 millió forint összegben nőtt, 
= a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 176,2 millió forint összegben 

nőtt, 
= lakásépítési támogatáshoz kapcsolódóan 1,7 millió forint összegben nőtt. 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 56,0 
millió forinttal, 619,8 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (0,6 millió forint) és a 
bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,1 millió forint) 
indokolta. Felügyeleti szervi hatáskörben nem volt előirányzat-módosítás a személyi 
juttatások vonatkozásában. Intézményi hatáskörben a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan 
(55,5 millió forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2016. évi 
módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 35,8 millió forinttal, 188,1 millió 



 

 

 
 

forintra emelkedett év közben. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzat 100 %-ában teljesültek. 
 
Az NFH 2016. évi költségvetésében a létszám 132 főben került megtervezésre. Az intézmény 
2016. évi átlagos állományi létszáma 132 fő volt, a tervezetthez képest nem változott. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások előirányzata az eredeti 293,9 millió forint előirányzathoz képest 78,6 millió 
forinttal emelkedett, így a 2016. évi módosított dologi kiadások előirányzat 372,5 millió forint 
volt, mely 100%-ban teljesült.   
 
Az NFH készletbeszerzésre 14,3 millió forintot fordított, melyből a legnagyobb tételeket az 
irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, (főként az NFH tevékenységébe illő 
információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok, melyek a fogyasztók 
széles rétegét érintik) és az üzemanyag  beszerzésére fordított kiadások  teszik ki.  
 
A kommunikációs szolgáltatások 46,6 millió forintban teljesültek, míg a szolgáltatási 
kiadások teljesítésének összege 221,4 millió forint volt. A kommunikációs szolgáltatásokat a 
telefon és mobildíjak, míg a szolgáltatási kiadásokat a közüzemi díjak, bérleti díjak, 
karbantartási és kisjavítási díjak, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási díjak 
teszik ki.     
 
Az intézmény kiküldetési, reklám- és propaganda kiadásai 5,7 millió forintra teljesültek.  Az 
NFH külföldi kiküldetésre fordított kiadásai legtöbb esetben az EU-s kötelezettségeikből 
fakadnak. Európai Unió Bizottsági ülésein szakértőként, állandó meghívottként vesznek részt 
az NFH munkatársai. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különböző 
fogyasztóvédelmet érintő konferenciákon való részvételre nyílt lehetősége az intézménynek, a 
legtöbb esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet térítette meg.  
 
Az egyéb dologi soron kimutatott 84,5 millió forint a következő nagyobb tételekből tevődik 
össze: perköltség, közbeszerzési és biztosítási díjak. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az NFH 2016. évi egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzata nem került 
megtervezésre, de év közben összesen 133,5 millió forinttal növekedett az előirányzat az 
intézményi hatáskörű módosítás következtében, mely 100%-ban teljesült a 2016. évben.   
 
Felhalmozási kiadások 
Az NFH 2016. évi eredeti felhalmozási előirányzatai 50,0 millió forint felhalmozási kiadást 
tartalmaztak (beruházások 40,0 millió forint és felújítások 10,0 millió forint). A felhalmozási 
előirányzat év közben 11,4 millió forinttal megemelésre került, az így módosított, 61,4 millió 
forintos előirányzat pedig 100%-ban teljesült.  
 
Az NFH a 2016. évben 61,4 millió forint összegű beruházást valósított meg.  
 
Az NFH 2016. évi költségvetésében a felújítási kiadások 10,0 millió forint összegben kerültek 
megtervezésre. Intézményi hatáskörben az Élelmiszer és Vegyi Laboratórium klíma 
beruházás finanszírozása miatt az előirányzat átcsoportosításra került. 
 



 

 

 
 

Bevételek alakulása 
A költségvetési támogatás mellett a 2016. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az 
NFH feladatainak ellátását és működését. 
 
Az NFH 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 18,8 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 312,7 millió forinttal, 331,5 millió forintra módosult év közben – 
melyből az előző évi maradványa 176,2 millió forintot tett ki - a következők szerint: 

− felügyeleti szervi hatáskörben növekedett az előirányzat a többletbevétel 15,3 millió 
forintos összegével, 

− intézményi hatáskörű módosítás keretében pedig az előző évi jóváhagyott maradvány 
176,2 millió forintos összegével, a projektekkel kapcsolatos (Európai Fogyasztói 
Központ 35,4 millió forint, KÖFOP előkészítése 84,1millió forint) 119,5 millió 
forintos összeggel, valamint a lakásépítési támogatás törlesztési jogcímén befolyt 1,7 
millió forint összeggel.  

 
Az NFH-hoz befolyt bírságbevételek a hatósági jogkörhöz köthető kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolásokként szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutalta 
az NFH a jogszabályi előírásoknak megfelelően (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, 
központi költségvetés részére). 
 
A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont – kormányzati elvárásként 
fogalmazódott meg –, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési 
jogkörét körültekintően, kellő méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakorolja az NFH. Tehát 
elsődleges cél a jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy az NFH 
együttműködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az 
érintettekkel.  
 
Támogatás 
Az NFH költségvetési támogatása az eredeti 1.041,2 millió forintos előirányzathoz képest 2,6 
millió forinttal, 1.043,8 millió forintra módosult év közben, Kormány és felügyeleti szervi 
hatáskörben az alábbiak szerint: 

− Kormány hatáskörben: 0,6 millió forinttal növekedett a 2016. évi bérkompenzációk 
támogatása (0,8 millió forint) és elszámolása (-0,2 millió forint) alapján. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 2,0 millió forinttal, fejezeten belüli átvétel jogcímén– 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szakmai támogatásának 
lebonyolítási díjával. 

 
A 2016. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata 100 %-ban teljesült. 
 
Vagyoni helyzet  
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az NFH 2016. december 31-ével 
jogutódlással – az NFM-be történő beolvadással – megszűnt, ennek következtében az NFH 
vagyona: 

- a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes 
költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény; „az egyes 
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételéről” szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint „a 
fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről” szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
szerinti jogutódláshoz kapcsolódóan: 



 

 

 
 

- NFH másodfokú hatósági feladatai vonatkozásában az országos illetékességű Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz, 

- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs 
eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek vonatkozásában a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-hez, 

- a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
KEF-hez, 

- általános jogutódként az NFM igazgatásához került át. 
 
16. cím Nemzeti Sportközpontok 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598152 
Honlap címe: www.mnsk.hu 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   17 488,6 8 452,9 8 452,9 53 277,4 27 789,1 158,9% 52,2% 
ebből: személyi 

juttatás 
2 114,3 2 136,3 2 136,3 2 231,1 1 812,5 85,7% 81,2% 

Bevétel   11 878,5 2 500,0 2 500,0 28 712,3 28 773,2 242,2% 100,2% 

Támogatás   9 222,0 5 952,9 5 952,9 10 973,4 10 973,4 119,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
9 979,8 – 0,0 13 591,7 13 591,7 136,2% 100,0% 

Létszám (fő)    670** 667*   625** 93,3% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 452,9 2 500,0 5 952,9 2 136,3 667 

Módosítások jogcímenként       

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

-      

II. Kormány hatáskörben - 27,1 - - 27,1 2,3 - 

 

 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

1226/2016. (V.2.) Korm. határozat, a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából 16 383 027 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím 
terhére, 

45,1 - 45,1 35,5 - 

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

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

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

- 2,5  - 2,5 - 2,0 - 

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 6 133,9 1 086,3 5 047,6 287,8 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tanuszoda-fejlesztési 
Program)  

1 008,8 - 1 008,8 64,3 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A fertődi Porpáczy Aladár 
Középisk. tornaterme)  

282,1 - 282,1 8,2 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A geszti Arany János Ált. 
Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola) 

93,3 - 93,3 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítm. Fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása) 

55,7 - 55,7 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Diósgyőri Stadion 
fejlesztésének támogatása) 

600,0 - 600,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A 16 kiemelt sportág 
sportlét-fejl. tám) 

414,8 - 414,8 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása) 

359,2 - 359,2 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Tanuszoda-fejlesztési 
program) 

130,7 - 130,7 64,3 - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (A nyugat-magyarországi 
utánpótlás nevelési centrum beruházás) 

45,0 - 45,0 - - 

Fejezeten belüli átadás fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Egyes vízi sport-
létesítmények) 

2 100,0 - 2 100,0 - - 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezeten belüli átadás (NFM igazgatásának) - 42,0 - - 42,0 - 33,0 - 

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

1 086,3 1 086,3 - 184,0 - 

IV. Intézményi hatáskörben 38 717,7 38 717,7 - - 195,3 - 

2015. évi maradvány igénybevétele 13 591,7 13 591,7  222,2 - 

Projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

25 126,0 25 126,0 - 157,6 - 

SBF/630/2015-NFM, SBF/99-2/2016-NFM 
Gödöllői uszoda beruházás 

1 091,1 1 091,1 - 28,5 - 

SBF/624/2015-NFM, Nemzeti Kézilabda 
Akadémia beruházás 

1 496,2 1 496,2 - 34,0 - 

61296-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág, 
projekt menedzsment feladatok 

90,0 90,0 - 65,7 - 

SBF47/2016-NFM Nyugat mo-i utánpótlás 
nevelési centrum beruházás 

315,0 315,0 - 29,4 - 

SBF/696/2015-NFM Budakeszi Széchényi I. 
ált.isk. fejlesztése 

17,0 17,0 - - - 

KBKSZ/627-7/2015-NFM Bozsik Stadion 
beruházás támogatása 

200,0 200,0 - - - 

SBF/697/2015-NFM szárföldi Búzavirág óvoda 
fejlesztése 

154,3 154,3 - - - 

KMOP-3.3.3-13-2013-0037 Dunavarsány 
korszerűsítése 

1,1 1,1 - - - 

KMOP-3.3.3-13-2013-0006 Ormai Asztalitenisz-
csarnok korszerűsítése 

1,3 1,3 - - - 

KBKSZ/461-10/2016-NFM Puskás Stadion 
bontási munkálatok 

3 935,1 3 935,1 - - - 

SBF/543/2016-NFM Sportparkok támogatása 51,4 51,4 - - - 

4510-17/2015 MOB által kiemelt 16 sportág - 
Magyar Judo Szövetség 

235,0 235,0 - - - 

4527-19/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Korcsolyázó Szövetség 

68,0 68,0 - - - 

60992-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Kajak-kenu Szövetség 

3,8 3,8 - - - 

55245-2/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Birkózó Szövetség 

35,0 35,0 - - - 

4544-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Tenisz Szövetség 

450,0 450,0 - - - 

62915-2/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Vívó Szövetség 

70,0 70,0 - - - 

4541-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Sportlövészet 

350,0 350,0 - - - 

60992-4/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Úszó Szövetség (Kőér u.) 

16,3 16,3 - - - 

50377-3/2015 MOB által kiemelt 16 sportág 
Magyar Öttusa Szövetség 

35,0 35,0 - - - 

SBF/587/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanuszoda fejlesztés 

5 618,5 5 618,5 - - - 

SBF/422/2016-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanuszoda fejlesztés 

427,2 427,2 - - - 

SBF/589/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tornaterem fejlesztés 

4 404,0 4 404,0 - - - 

SBF/569/2015-NFM Köznevelési Infrastruktúra- 
tanterem fejlesztés 

2 045,0 2 045,0 - - - 



 

 

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

SBF/486/2016-NFM Szusza F. stadion fejlesztése 5,8 5,8 - - - 

SBF/619/2015-NFM Izsák iskola beruházás 1 059,1 1 059,1 - - - 

SBF/619/2015-NFM Dunakeszi iskola beruházás 1 050,8 1 050,8 - - - 

SBF/916/2016-NFM siófoki Kiss Szilárd 
multifunkcionális csarnok  

1 900,0 1 900,0 - - - 

Intézmény saját hatáskörű ei. átcsoportosítása - - - - 575,1 - 

2016. évi módosított előirányzat 53 277,4 42 304,0 10 973,4 2 231,1 625 

 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszter 
megváltozott feladat- és hatáskörének gyakorlásához szükséges, az egyes kormányzati 
feladatok változásával összefüggő intézkedésekről szóló 1020/2015. (I. 29.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján az NSK irányítói joga átkerült az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától (EMMI) az NFM-be (Alapító Okirat kelte: 2015. május 28.). 
 
Az NSK alaptevékenysége: 

− a sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi 
versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és 
vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú 
hasznosítása, amely során a vagyonkezelésébe tartozó Olimpiai Központokat, 
létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, 
kezeli. 

− a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek 
rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és 
dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védése, rendszerezése, 
nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közlése, a tudományos eredmények 
kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján 
való hasznosítása. Ennek kapcsán az NSK működteti a magyar sport országos 
szakmúzeumát, a Magyar Sportmúzeumot, amely az NSK szervezeti egysége. 

− a vagyonkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

− a sporttudományos kutatások ellátása keretében végzett orvostudományi-, 
pszichológiai és viselkedéstudományi, szociológiai alkalmazott kutatások. Ennek 
kapcsán az NSK működteti a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amely 
az NSK szervezeti egysége. 

− sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése. 
− a vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása a szabad kapacitás mértékében, 

jogszabályoknak megfelelő módon. 
− a nemzeti sportinformációs rendszer működtetése. 

 
Az NSK jelenleg hat Olimpiai Központot kezel: a Budapesti Olimpiai Központot (Fehér úti 
Sporttelep, Puskás Ferenc Stadion és létesítményei), a Nemzeti Úszó- és Vízilabda Olimpiai 
Központot (Kőér utcai Sportuszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda, Széchy Tamás Sportuszoda, 
Császár-Komjádi Sportuszoda, Iváncsai Tanuszoda, Gönci Tanuszoda), az Észak-
magyarországi Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), a Kelet-magyarországi 
Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), a Balaton Általános Olimpiai 



 

 

 
 

Központot (Balatonfűzfői Uszoda) és a Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központot 
(Szeged, Maty-éri Evezőspálya). Kezeli továbbá a Mátraházi Edzőtábort, a Tüskecsarnokot, 
az Ormay László Asztalitenisz Csarnokot, a Budai Sporthotelt, a Ráckevei Vízi sporttelepet, a 
Megyeri úti Stadiont, a Galyatetői Síházat, a Révfülöpi Vitorláskikötőt, a Tihanyi Garda 
Hotelt, az Európa-házat (HM Vendégház Margitsziget), a Sirály csónakházat (Margitsziget), a 
Mikovinyi úti teniszcentrumot, a Testnevelési és Sportmúzeumot (Pilisszentkereszt, 
Dobogókő, Turistamúzeum) és a Galyatetői Turistaházat. Egyéb vagyonkezelt ingatlanjai a 
Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum, a Bozsik Stadion, a Balinka Turistaház, a Rodostó 
Turistaház, a Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum és az MVSC Sporttelep. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NSK 2016. évi kiadási előirányzatát 8.452,9 millió forintban határozta meg. A 
2016. évi tervezett bevételek (2.500,0 millió forint) és támogatás (5.942,9 millió forint) 
biztosították az NSK feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások alakulása 
A Kvtv.-ben az NSK részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 8.452,9 millió forint 
az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 44.824,5 millió forinttal növekedett. A 
módosított előirányzat (53.277,4 millió forint) terhére a 2016. évben 27.789,1 millió forint 
kiadási teljesítés történt, amely 52,2%-os felhasználási szintnek felel meg.  
 
A törvény szerinti kiadási előirányzat Kormány hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 27,1 millió forint csökkentést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 
változásai 6.133,9 millió forint növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott 
változásai összességében 38.717,7 millió forint növekedést eredményeztek. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben:  
- a bérkompenzáció támogatására 45,1 millió forint összegben nőtt,  
- a bérkompenzáció elszámolása alapján 2,5 millió forinttal csökkent, 
- a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, 

valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival 
összefüggő kormányzati feladatok változásáról szóló 2016/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 69,7 millió forinttal csökkent, 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 
= tanuszoda-fejlesztési programra 1.008,8 millió forinttal nőtt 
= a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola tornatermére 282,1 millió forinttal nőtt, 
= a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskolára 93,3 

millió forinttal nőtt, 
= kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények fenntartásának és üzemeltetésének 

támogatására 55,7 millió forinttal nőtt, 
= Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatására 600,0 millió forinttal nőtt, 
= a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény fejlesztésének támogatására 414,8 millió 

forinttal nőtt, 
= egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatására 359,2 millió forinttal nőtt, 
= Tanuszoda-fejlesztési program támogatására 130,7 millió forinttal nőtt, 
= a nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum beruházásra 45,0 millió 

forinttal nőtt, 
= egyes vízi sport-létesítmények támogatására 2.100,0 millió forinttal nőtt, 



 

 

 
 

= fejezeten belüli átadás NFM igazgatásának, 9 fő átadása miatt 42,0 millió forinttal 
csökkent, 

= a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 1.086,3 millió forint 
összegben. 

− Intézményi hatáskörben: 
= a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásával 13.591,7 millió forint 

összegben nőtt,  
= előirányzat-átcsoportosítások 25.126,0 millió forint összegben, amelyet teljes 

egészében a beruházások és a felújítások (iskolák, tanuszodák építése, 
sportakadémiák) tesznek ki. 
 

Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 94,8 
millió forinttal, 2.231,1 millió forintra emelkedett év közben.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek 
indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 81,2%-ában teljesültek. Az NSK 
2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 625 fő volt.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.  
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások 4.308,2 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
6.179,1 millió forinttal nőtt, a már fent ismertetett feladatok végrehajtásához biztosított 
források eredményeképpen.  
A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosításai összesen 20,0 
millió forinttal csökkentették, a felügyeleti szervi módosítások összesen 927,3 millió forinttal 
növelték, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások pedig összesen 
5.271,8 millió forinttal növelték az előirányzatot. 
A dologi kiadások 2016. évben a módosított előirányzat 77,5%-ában teljesültek. 
 
Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadások jogcímen a 2016. évben 1.409,2 millió forint eredeti előirányzat 
került tervezésre. A módosított előirányzat 39.286,7 millió forintra növekedett, amely 43,4%-
ban teljesült. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzatainak csökkenése kormányzati hatáskörben 10,0 
millió forint volt, növekedése felügyeleti hatáskörben 4.340,6 millió forint, intézményi 
hatáskörben pedig 33.546,9 millió forint volt. A kiadásoknál ismertetett beruházások mellett a 
következők megvalósítására is: a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának díja. Itt kerültek elszámolásra a működéshez 
szükséges szoftverlicencek (vírusvédelem, szállodai szoftver) és a Nemzeti Olimpiai Központ 
megvalósításával összefüggésben kifizetett szolgálati lakás megváltás díja is. A Budapesti 
Olimpiai Központban működő asztalitenisz terem világításkorszerűsítése, defibrillátor, 
medencetisztító robot, gázbojler beszerzése. A Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai 
Központban (NUVOK) kicserélésre került az irányítástechnikai rendszer, a vegyszeradagoló 
rendszer, a nyílászárók biztonsági üvegfóliázása, beszerzésre került egy homlokvillás 
targonca, szerszámok, megtörtént az Iváncsai tanuszoda irodahelyiségének klimatizálása, 
beszerzésre kerültek a működéshez feltétlenül szükséges közüzemi hajszárítók, 
magasnyomású mosóberendezés, mobil vízilabda eredményjelző berendezés. A Tatai 
Edzőtáborban kialakításra került a volt fallabda pálya szennyvízelvezetése, új hangtechnikai 



 

 

 
 

eszközök és térelválasztó függöny is beszerzésre került. A létesítmény fenntartásához 
feltétlenül szükséges eszközök, így kapálógép, permetezőgép, targonca villahosszabbító és 
uszodai vízlágyító berendezés került beszerzésre. A Szegedi Olimpiai Központban kiépítésre 
került a hangtechnikai rendszer, intelligens ventillátorok kerültek beépítésre, és megtervezésre 
került a fedett szerelőműhely. A sportlétesítmény működéséhez szükséges biztonságtechnikai 
berendezés került beszerzésre, valamint bővítésre került a kamerás megfigyelőrendszer. 
Beszerzésre kerültek szerszámok, és egy, eddig hiányzó portakonténer is. A Dunavarsányi 
Edzőtáborban a már elhasznált hűtőgépek cseréjére került sor és időmérő berendezés, ipari 
tisztítógépek, konyhatechnológiai eszközök is beszerzésre kerültek. Kialakításra került a 
sorompós beléptető rendszer. A Révfülöp Vitorláskikötőbe beszerzésre kerültek a 4 évszakos 
mobilházak, ezek felszerelésére hűtőgépek, konyhatechnológiai eszközök, felszerelési, 
berendezési tárgyak. A Tüskecsarnokba beszerzésre került egy általalakító szerkezet, mely a 
jégpálya körüli plexi burkolat biztonságos rögzítéséhez szükséges. A feladatellátáshoz 
továbbá vegyszermentes takarítógépek, vezetőüléses ipari padlótisztító berendezés, szélgyalu 
gép is beszerzésre került. 
 
Bevételek alakulása 
Az NSK 2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2.500,0 millió forint volt, mely 
december 31-ig 26.212,3 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 28.712,3 
millió forint, a tényleges teljesítése 28.773,2 millió forint volt.  
 
A 2016. évi bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben a 2016. évi többletbevétel 
összegével került módosításra, összesen 1.086,3 millió forint összegben, valamint intézményi 
hatáskörben a következők szerint: 

− a 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 13.591,7 millió forint 
összegben, 

− ezen kívül pedig saját hatáskörben 25.126,0 millió forinttal növekedett a 
kiadásoknál már bemutatottak alapján. 

 
A 2016 évi 1.086,3 millió forint többletbevétel a következőkből keletkezett: sportolók részére 
nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás, sportolók edzőtábori étkeztetése, edzőtáborok 
működtetése és fejlesztése és sportlétesítmények működtetése és fejlesztése. 
Az NSK-nál 2015. évben összesen 13.591,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 
13.437,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 153,9 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely teljes egészében év végi intézményi 
többletbevételből keletkezett. 
Intézménynél keletkezett maradványok tekintetében a 2015. év előtt keletkezett költségvetési 
maradványból: 

− 0,5 millió forint személyi juttatások maradványa;  
− 35,3 millió forint a dologi kiadások maradványa;  
− 416,8 millió forint a beruházások maradványa;  
− 82,0 millió forint a felújítások maradványa; 
− 151,9 millió forint az 1482/2012 (XI. 6.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(Budapesti Istvánmező rehabilitációs projekt);  
− 13,6 millió forint az 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(Tüskecsarnok);  
− 834,0 millió forint az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat szerinti maradvány 

(16 kiemelt sportág 2013. évi támogatása);  
− 85,1 millió forint az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet és az 1525/2014. (IX. 18.) 

Korm. határozatok szerinti maradvány (Gödöllői tanuszoda);  



 

 

 
 

− 303,0 millió forint az 1087/2014 (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Honvéd utánpótlás-nevelési centrum);  

− 120,2 millió forint az 110/2014. (III. 4.) Korm. határozat és az 1526/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Illés utánpótlás-nevelési centrum);  

− 46,4 millió forint az 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat és az 1527/2014. (IX. 
18.) Korm. határozat szerinti maradvány (Pécsi Rátgéber kosárlabda akadémia);  

− 35,2 millió forint az 1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Tatabányai multifunkciós csarnok);  

− 25,0 millió forint az 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Csepeli evezős- és kajak-kenu központ);  

− 9,4 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Dunakeszi iskolaberuházási program);  

− 8,5 millió forint az 1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerinti maradvány (Izsák 
iskolaberuházási program);  

− 149,7 millió forint az 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Téry Ödön turistaház fejlesztési program);  

− 14,9 millió forint az 1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat szerinti maradvány 
(Budai Szabadidőközpont). 

A 2015. évben keletkezett költségvetési maradványból: 
− 0,1 millió forint a személyi juttatások maradványa;  
− 751,3 millió forint a dologi kiadások maradványa; 
− 492,5 millió forint a beruházások maradványa;  
− 140,5 millió forint a felújítások maradványa;  
- 1.089,7 millió forint a Klebelsberg Központtól (KLIK)l együttműködési szerződés 

keretében kapott támogatás maradványa (ebből 578,8 millió forint a Fertődi új 
iskola építése és 510,9 millió forint a Geszti új iskola építése). 

A fejezeti kezelésű előirányzatokból származó 2015. év előtt keletkezett költségvetési 
maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, szerződés 
keretében kapott forrás maradványa: 

− 22,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,  
− 9,9 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,  
− 31,3 millió forint a 2017. évi FINA maradványa,  
− 654,0 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,  
− 177,5 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa,  
− 1,6 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion sportlétesítmény-

fejlesztésének maradványa,  
− 36,4 millió forint a köznevelés infrastruktúra program maradványa. 

 
A 2015. évben keletkezett költségvetési maradvány az EMMI, illetve az NFM fejezeti 
kezelésű előirányzatai terhére, szerződés keretében kapott forrás maradványa: 

- 1.351,8 millió forint a 16 kiemelt sportág támogatása,  
- 1.120,0 millió forint a Balatonboglár Kézilabda akadémia maradványa,  
- 0,7 millió forint a FINA maradványa, 
- 1.402,4 millió forint a Tüskecsarnok projekt maradványa,  
- 1.069,4 millió forint a Nemzeti Olimpiai Központ maradványa, 
- 181,6 millió forint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum maradványa, 
- 356,9 millió forint a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításának 

maradványa,  



 

 

 
 

- 299,9 millió forint a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok beruházás 
maradványa,  

- 324,0 millió forint a dunakeszi 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás 
maradványa, 

- 286,7 millió forint az izsáki 24 tantermes iskola és tornaterem beruházás 
maradványa, 

- 627,1 millió forint a Budapest Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion 
sportlétesítmény-fejlesztésének maradványa,  

- 165,2 millió forint a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó létesítmények 
fejlesztésének maradványa,  

- 39,1 millió forint a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly Általános Iskolához 
csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás maradványa,  

- 473,9 millió forint a Köznevelés infrastruktúra program maradványa. 
 
Támogatás 
Az NSK-nál a 2016. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.952,9 millió forint 
volt, amely összességében az évközi módosításokkal 10.973,4 millió forintra növekedett. 
Kormány hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint csökkent az előirányzat 27,1 millió 
forint összegben, felügyeleti szervi hatáskörben pedig 5.047,6 millió forinttal növekedett. 
 
Költségvetési maradvány 
Az NSK-nál 2016. évben összesen 25.549,2 millió forint maradvány keletkezett, amely 
jórészt a Kormány által kiemelt üggyé nyilvánított feladatokra kapott előirányzatok fel nem 
használt összegeiből adódik. 
Az intézményi működési maradvány 3.074,2 millió forint, amely a működéshez kapcsolódóan 
keletkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradványon kívül a budapesti Istvánmező 
rehabilitációja program kapcsán kapott forrás 151,9 millió forint maradványát, és a 
Tüskecsarnok befejezésével kapcsolatban kapott forrás 13,6 millió forint maradványát is 
tartalmazza, továbbá itt kerül kimutatásra a fejezeti maradványból a Révfülöpi kikötő 
fejlesztésére biztosított 100,0 millió forint és a Tihanyi Yacht Klub fejlesztésére biztosított 
200,0 millió forint forrás maradványa. 
 
Az EMMI és NFM fejezetek fejezeti kezelésű előirányzataiból származó, valamint 
kormányzati intézkedéssel kapott támogatás és más költségvetési szervtől (KLIK) kapott 
támogatás maradványa összesen 22.475,0 millió forint, amelynek fejezeti sorai nagyrészt a 
2015. évi maradványnál bemutatottakkal egyeznek meg. 
 
2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege összesen 193,8 
millió forint, amely a 2016. évi nem előirányzatosított többletbevételből ered és amelyet az 
NSK azonos célon történő visszahagyásra kért meg.  
Tartalmazza a Pécsen létesülő Nemzeti Kosárlabda Akadémia működéséhez a 2016. évi 
költségvetésben biztosított 91,7 millió forintos forrást is, tekintettel arra, hogy az Akadémia 
2016. évben nem került megnyitásra. 
 
A vagyoni helyzet 
Az NSK tárgyévi nyitó állománya 40.271,6 millió forint volt, az összes növekedés 26.522,1 
millió forint, az összes csökkenés 9.771,6 millió forint volt. A terv szerinti értékcsökkenés 
8.802,5 millió forint, így az eszközök nettó értéke 48.219,6 millió forint. 
Az állományváltozás növekedését 2016. év során megvalósult beruházások és felújítások 
indokolják. A tárgyi eszköz állományban bekövetkezett csökkenés az év végi selejtezési 
eljárás során kivezetett értékéből, valamint vagyonkezelői jog részleges megszűnéséből 



 

 

 
 

adódik. Az elszámolt értékcsökkenés a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően 
került elszámolásra. 
 
2016. december 31-én az NSK vevői jellegű követelésállomány 599,5 millió forint volt. 
Ebből a költségvetési évben esedékes követelések összege: 360,2 millió forint, a költségvetési 
évet követő évben esedékes követelés 239,3 millió forint. 
 
Egyéb információk 
A 2016. évben az NSK: 

− által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházás nem volt,  
− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 

végzett,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt, 
− állampapírt nem vásárolt. 

 
 
20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 
 
Az NFM 2016. évi éves elemi költségvetési beszámolója 126 db fejezeti kezelésű előirányzat 
(XVII. fejezet, 20. cím) költségvetési kiadásainak, bevételeinek, finanszírozási bevételeinek, 
előirányzatainak és teljesítéseinek, maradvány-elszámolásainak, valamint mérleg-
jelentéseinek adatai alapján került összeállításra.  
 
Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2016. évben a központi 
költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 540.039,28 millió forint, 
melynek forrása 94,2 %-ban támogatás, 5,8 %-ban bevétel.  
 
Az évközi módosításokat követően a kiadás-támogatás aránya 63,7 %-ra, a bevételek aránya 
11,1 %-ra változott, a fennmaradó 25,2 % pedig a 2015 évi költségvetési maradvány. 
  
A 2016. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 80,6 %-ban 
teljesültek, mely 14,8 %-kal magasabb, mint a 2015. évben volt. 
   
A bevételek a módosított előirányzathoz képest 72,8 %-ban teljesültek, ennek oka elsősorban 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek bevétel elmaradása.  
 
A beszámolás részeként fejezeti kezelésű előirányzatonként az előirányzat-változásokról és 
teljesítésekről készültek számszaki levezetések és szöveges indoklások, melyek az alábbiak: 



 

 

 
 

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai  
 

2014. évi 
tény

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat

2015. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 265 331,9 540 039,2 637 846,9 935 615,0 754 277,7 284,3 80,6

ebből:  személyi juttatás 0,0 637,1 637,1 108,0 0,0 0,0

Folyó bevétel 14 369,8 31 261,0 31 261,0 103 777,4 75 577,4 525,9 72,8

Támogatás 378 379,6 508 778,2 606 585,9 595 669,1 595 669,1 157,4 100,0

Költségvetési maradvány 105 922,1 0,0 0,0 236 168,5 236 168,5 223,0 100,0

Létszám (fő) ** * **

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban egy tizedessel

Összesen Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 540 039,2 31 261,0 508 778,2 637,1 0,0
Módosítások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Országgyűlés hatáskörben 97 807,7 0,0 97 807,7 131,5 0,0
- Korm. hatáskörben -4 605,9 0,0 -4 605,9 119,0 0,0
- Előirányzat-maradvány 236 168,5 236 168,5 0,0 0,0 0,0
- Többletbevétel 72 516,4 72 516,4 0,0 0,0 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -200,0 0,0 -200,0 0,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -6 110,9 0,0 -6 110,9 -306,0 0,0
- Egyéb módosítások 0,0 0,0 0,0 -473,6 0,0
2016. évi módosított előirányzat 935 615,0 339 945,9 595 669,1 108,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel
Kiadás Bevétel Támogatás

2015. évi C.  törvény szerinti előirányzat 540 039,2 31 261,0 508 778,2
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0
− saját intézménynek és saját fej.kez.előir részére 0,0 0,0 0,0

= működésre -45,0 0,0 -45,0
= meghatározott feladatra -6 065,9 0,0 -6 065,9

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -200,0 0,0 -200,0

- Országgyűlés hatáskörű előirányzat módosítás 97 807,7 0,0 97 807,7

− -4 605,9 0,0 -4 605,9

Maradvány előirányzat módosítása 236 168,5 236 168,5 0,0
72 516,4 72 516,4 0,0

− 0,0 0,0 0,0

2016. évi módosított előirányzat 935 615,0 339 945,9 595 669,1

Megnevezés

saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű 
előirányzatáról
saját fejezet intézményéről és fejezeti kezelésű 
előirányzatáról

Bevétel előirányzat módosítása

Kormány hatáskörű előirányzat módosítás

 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 27 505,1 4 871,4 22 633,7
− más fejezet intézménye 7 789,0 198,8 7 590,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 87 017,5 69,2 86 948,3
− alapítvány 2 612,2 0,0 2 612,2
− közalapítvány 0,0 0,0 0,0
− nonprofit társaság 161 137,7 18 581,4 142 556,3
− gazdasági társaság 346 692,6 16 167,6 330 525,0
− önkormányzat/vagy intézménye 31 655,6 2 486,1 29 169,5
− elkülönített állami pénzalap 0,0 0,0 0,0
− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,0 0,0 0,0
− magánszemély 5 255,6 0,0 5 255,6
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 374,2 334,6 66,8
− egyéb (megjelölve) 83 236,8 10 325,1 72 884,5
− egyéb (maradvány befizetés) 1 001,4 0,1 1 001,3
Összes kifizetés 754 277,7 53 034,3 701 243,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása 
 
20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 353,6 1 227,0 1 227,0 347,0 100,0

Bevétel 870,0 0,1 0,1 0,0 100,0

Támogatás 510,0 0,0

Költségvetési maradvány 200,5 1 226,9 1 226,9 611,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 02 00  Egyedi kormánydöntésen alapuló 
közlekedési beruházások (302679)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 226,9 1 226,9 0,0
- Többletbevétel 0,1 0,1
2016. évi módosított előirányzat 1 227,0 1 227,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 199,5 199,5
− nonprofit társaság 160,6 160,6
− gazdasági társaság 866,9 866,9
Összes kifizetés 1 227,0 0,0 1 227,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 



 

 

 
 

Az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások előirányzat 2016. évi forrását a 
2015. évről áthozott 1.226,9 millió forint maradvány határozta meg. A maradványból 360,0 
millió forint a Herend városát érintő közlekedési feltételek javítására megkötött támogatási 
szerződésre, 866,9 millió forint a Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híddal 
kapcsolatos beruházásra megkötött szerződésre biztosított fedezetet. 
A maradványként biztosított 1.226,9 millió forint teljes összege a 2016. évben kifizetésként 
realizálódott. 
 
A forrás felhasználása az országos közutak építtetőivel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt.-vel (NIF Zrt.-vel), valamint a Magyar Közút Nzrt.-vel kötött támogatási szerződéseken 
keresztül valósult meg.  
Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást: 

− Herend városát érintő közlekedési feltételek javítása, 
− Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híddal kapcsolatos beruházás.  

 
 
20.31.4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 10 000,0 10 000,0 100,0

Támogatás 10 000,0 10 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 31 04 00  Keskeny nyomtávú vasúti 
fejlesztések (363795)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 10 000,0 0,0 10 000,0
2016. évi módosított előirányzat 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 10 000,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett.  
 
Az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, 10.000,0 millió forintot biztosított a 
kisvasutak fejlesztésére, az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal.  
 
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel kötött támogatói okirat keretében a forrás az alábbi 
célokra kerül átcsoportosításra: 

− Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút) infrastrukturális fejlesztése, 
− Királyréti Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 



 

 

 
 

− Lillafüredi Állami Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 
− Kemencei Erdei Múzeumvasút infrastrukturális fejlesztése, 
− Debreceni Zsuzsi Erdei Vasút infrastrukturális fejlesztése, 
− a kisvasút járműfejlesztése. 

 
Fenti feladatok megvalósítása érdekében 10.000,0 millió forint kifizetése 2016. évben 
megtörtént. 
 
20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 560,1 57,0 18,6 3,3 32,6

Bevétel 38,4 38,4 100,0

Költségvetési maradvány 578,7 18,6 18,6 3,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

20 31 06 00  Vasúti hidak és acélszerkezetek 
felújítása (297379)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 18,6 18,6 0,0
- Többletbevétel 38,4 38,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 18,6 18,6
Összes kifizetés 18,6 0,0 18,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. Az 57,0 millió forint összegű módosított előirányzatból 18,6 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi maradvány a Kormány döntését követően 
átcsoportosításra került fejezeten belül más célra történő felhasználásra. A MÁV Zrt-vel 
megkötött 2014. évi szerződés lezárásával 38,4 millió forint fel nem használt támogatási 
összeg került visszafizetésre.  
A 2014. évi támogatási szerződés keretében az alábbi feladatok valósultak meg: 

− Gubacsi úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Soroksári úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Budafoki úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Fehérvári úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli terv, 
− Bartók Béla úti aluljáró híd átépítése és 3. vágány létesítés engedélyezési és kiviteli 

terv, 
− Bakony-ér híd és Gerence-patak híd átépítése engedélyezési és kiviteli terv, 
− Gubacsi Duna ág hídnál közmű kiváltás és közúti forgalomtechnikai tervek. 

 



 

 

 
 

A 2014. évi támogatási szerződés keretében a leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak 
felújítására, hídrekonstrukciós feladataira irányuló tervezési munkák valósultak meg. 
 
20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 125,3 1 000,0 1 338,1 1 238,1 110,0 92,5

Támogatás 1 100,0 1 000,0 1 096,5 1 096,5 99,7 100,0

Költségvetési maradvány 266,8 241,6 241,6 90,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

20 31 10 00 Vasúthálózat fejlesztése (246078) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Korm. hatáskörben 100,0 0,0 100,0
- Előirányzat-maradvány 241,6 241,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,5 0,0 -3,5
2016. évi módosított előirányzat 1 338,1 241,6 1 096,5 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 1 238,1 1 238,1
Összes kifizetés 1 238,1 0,0 1 238,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítását követően a módosított előirányzat összege 
1.000,0 millió forint. 
 
Az 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárult ahhoz, hogy az 
1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat 3.1. pontjában biztosított források a Kínai-magyar Vasút 
Nonprofit Vegyesvállalat megalapítására és működtetési feltételeinek biztosítására is 
felhasználásra kerüljenek. 
 
Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződés 2016. évben történt módosítását 
követően a MÁV Zrt. az alábbi feladatokat valósítja meg a Budapest-Belgrád vasútvonal 
felújításának előkészítésével kapcsolatban:  

− döntés-előkészítő tanulmány összeállítása,  
− részletes megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, 
− engedélyes tervek előkészítéséhez szükséges kiegészítő vizsgálatok, 

adatgyűjtések és egyeztetések elvégzése, 
− a beruházás jogi és finanszírozási konstrukciójának kidolgozása. 

 
Az előirányzatból a fenti feladatokra 1.238,1 millió forint került felhasználásra. 
 
 



 

 

 
 

20.31.12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 7 457,5 7 457,5 13 854,9 13 448,7 97,1

Támogatás 2 194,5 7 457,5 7 457,5 11 660,4 11 660,4 531,3 100,0

Költségvetési maradvány 2 194,5 2 194,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 12 00 Közútfejlesztési feladatok 
végrehajtása (348217)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 457,5 0,0 7 457,5
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 895,3 0,0 3 895,3
- Előirányzat-maradvány 2 194,5 2 194,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 307,6 0,0 307,6
2016. évi módosított előirányzat 13 854,9 2 194,5 11 660,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,6 3,6
− gazdasági társaság 13 445,1 13 445,1
Összes kifizetés 13 448,7 0,0 13 448,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Közútfejlesztési feladatok végrehajtása előirányzat 2016. évi forrásait a 2016. évi 
költségvetési törvényben szereplő 7.457,5 millió forint, a 2015. évről áthozott 2.194,5 millió 
forint maradvány, az év közben Korm. határozatokkal biztosított 3.895,3 millió forint 
(1049/2016. (II. 15.) Korm. határozattal 3.515,2 millió forint, az 1594/2016. (X. 28.) Korm. 
határozatban szereplő 40,1 millió forint, az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 7,0 millió 
forint, a 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 3,0 millió forint, az 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozattal 330,0 millió forint), valamint a fejezeten belül átcsoportosított 307,6 millió 
forint biztosította. 
Az előirányzaton a 2015. évről áthozott maradvány kifizetése teljes körűen megtörtént. A 
2016. évi forrásokból 406,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 3,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
A forrás felhasználása a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg.  
Az előirányzat az alábbi projektek megvalósításához biztosított forrást: 

− 4451. j. út - Nagylak keleti elkerülő út megépítése, 
− 42154. j. út - Nagygyanté és Geszt települések közötti országos közút felújítása, 
− Kisvárda déli tehermentesítő út a 4. sz. - 4108.j. összekötő út között és két csomópont 

megvalósítása, 
− Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megvalósítása. 

 
 
 
 



 

 

 
 

20.31.13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 200,0 200,0 59,2 0,0

Bevétel 59,2 59,2 100,0

Támogatás 200,0 200,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 13 00 Győr-Gönyü kikőtőfejlesztés 
(348717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 59,2 59,2 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -200,0 0,0 -200,0
2016. évi módosított előirányzat 59,2 59,2 0,0 0,0 0,0 
 
A Győr-Gönyű kikötőfejlesztés előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 200,0 millió forint. Az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre 
ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 
30.) Korm. határozat alapján a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú, 
EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges 
finanszírozására 2005. november 25-én került sor a támogatási szerződés megkötésére. 
A kikötőfejlesztés folytatásaként az újabban jelentkező betelepülők beruházási igényeihez 
kapcsolódó állami infrastruktúra fejlesztéseket biztosítani kell. A kikötőfejlesztési projekt 
2016. évi előkészítési munkáinak megvalósítása érdekében a Belügyminisztériummal és az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal került sor támogatási szerződés megkötésére. 
A szerződés alapján a 200,0 millió forint összegű támogatás előirányzat átcsoportosítással 
került átadásra a XIV. Belügyminisztérium fejezet 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára. 
Az előirányzat javára 2016 decemberében 59,2 millió forint összegű bevétel érkezett, melyet 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, – a 2015. évi támogatási szerződés alapján –, mint 
fel nem használt forrást utalt vissza. Az 59,2 millió forint forint összeg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősül. 
 
20.31.14 Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 400,0 400,0 530,0 505,0 95,3

Támogatás 400,0 400,0 530,0 530,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 14 00 Debreceni regionális repülőtér 
működésének támogatása (354362)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 400,0 0,0 400,0
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 130,0 0,0 130,0
2016. évi módosított előirányzat 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 



 

 

 
 

 
millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 505,0 505,0
Összes kifizetés 505,0 0,0 505,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt, 
melyet kiegészített az év közben fejezeten belül átcsoportosított 130,0 millió forint. Az 
előirányzat 2016. évi módosított előirányzata 530,0 millió forint volt. 
Az előirányzat fedezetet biztosított az alábbi három, gazdasági és kereskedelmi szempontból 
meghatározó jelentőségű regionális repülőtér 2016. évi biztonságos és hatékony 
üzemeltetéséhez szükséges repülésbiztonsági és utastájékoztatási feladatainak ellátásához 
nyújtott támogatáshoz: 

− Az Airport-Debrecen repülőtér-üzemeltető Kft. által üzemeltetett Debrecen 
Nemzetközi Repülőtér részére 400,0 millió forint összegben; 

− A Hévíz Balaton Airport Kft. által üzemeltetett Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér 
részére 125,0 millió forint összegben; 

− A Békés Airport Kft. által üzemeltetett Békéscsabai Repülőtér részére 5,0 millió forint 
összegben. 

Az EU Bizottsága lehetővé tette, hogy a tagállamok szigorú és átlátható feltételrendszer 
szerint állami támogatást nyújtsanak repülőterek és légitársaságok részére a 2014. április 4-től 
kezdődő 10 éves átmeneti időszakban. A Bizottság vonatkozó irányelvi szintű rendelkezései 
szerint az évi 200.000 fő alatti utasforgalmat bonyolító repülőterek előreláthatóan nem tudják 
fedezni a beruházási és működési költségeik nagy részét és azok részére – amennyiben ez 
„nem vezet a repülőterek közötti jogtalan hátrányos megkülönböztetéshez” – adott 
feltételrendszer szerint állami támogatás nyújtható. 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 25,0 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.31.15 Kiemelt közúti beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 350,0 10 611,5 10 611,5 3 031,9 100,0

Támogatás 10 961,5 0,0

Költségvetési maradvány 10 611,5 10 611,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 31 15 00 Kiemelt közúti beruházások  
(351617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 10 611,5 10 611,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 10 611,5 10 611,5 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 2,3 2,3
− gazdasági társaság 10 609,2 10 609,2
Összes kifizetés 10 611,5 0,0 10 611,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kiemelt közúti beruházások előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
Az előirányzat forrása a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10.611,5 millió 
forint összege. 
 
A maradvány terhére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt.-vel, valamint a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-vel kötött támogatási 
szerződések keretében megvalósítandó, alábbiakban felsorolt projektek kerültek 
finanszírozásra:  
 

− Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85), 
− M4 Abony-Fegyvernek újraindítása, 
− Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M4), 
− Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M8), 
− Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M44), 
− 23. és 25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának fejlesztése, 
− 471.sz. főút Debrecen-Mátészalka közötti szakasz fejlesztése, 
− 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütem) megvalósítása, 
− Esztergom város megközelítésének biztosítása, 
− Nyíregyháza 36. sz. főút és 3317. jelű út kereszteződésének (Mező utcai csomópont) 

átépítése, 
− Pilisvörösvár 10. sz. főúti aluljáró jégmentesítése, 
− Zalaegerszeg megyei jogú város gyorsforgalmi úthálózatba történő bekötése, 
− Modern Városok Program keretében megvalósítandó projektek, 
− az NFM által nevesített határ menti projektek előkészítése és előfinanszírozása, 
− 813. Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és 

kompenzációs intézkedések. 
 
A 10.611,5 millió forint összegű, 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes 
mértékben felhasználásra került. 
 



 

 

 
 

20.32 Közlekedési ágazati programok 
 
20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 514,0 399,2 399,2 408,6 408,6 79,5 100,0

Bevétel 26,5 7,9 7,9 29,8 100,0

Támogatás 446,5 399,2 399,2 399,2 399,2 89,4 100,0

Költségvetési maradvány 42,5 1,5 1,5 3,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 01 00  A közösségi közlekedés 
összehangolása (295735)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 399,2 0,0 399,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1,5 1,5 0,0
- Többletbevétel 7,9 7,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 408,6 9,4 399,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 0,3 0,3
− más fejezet intézménye 0,0
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,2 1,2
− nonprofit társaság 407,1 407,1
Összes kifizetés 408,6 0,0 408,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat 399,2 millió forint, amely teljes egészében 
felhasználásra került.  
 
Az előirányzat elsősorban – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI 
Nonprofit Kft.) Személyközlekedési Igazgatóság keretében működő – intézményrendszert 
(regionális közlekedésszervező irodák) finanszírozta (350,0 millió forint), amely a közösségi 
közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati 
feladatok ellátását segíti. A szerződés pénzügyi lezárására 2017. évben került sor. Fel nem 
használt támogatás a 2016. évben nem keletkezett. A szakmai feladatok maradéktalanul 
teljesültek.  
 
Ezen túlmenően az előirányzat egyéb kiemelten fontos feladatokra is fedezetet nyújtott, 
amelyek a  KTI Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége eredményeként valósultak meg. 
 A Budapest környéki elővárosi közösségi közlekedés szabályozásával és fejlesztésével 
összefüggő feladatokra biztosított 34,0 millió forint teljes egészében felhasználásra került.  
Az elektromos mopedek helyi és helyközi közlekedésben való részvételének az 
esélyegyenlőség és hozzáférhetőség szempontjából történő vizsgálatára kötött szerződés (15,2 
millió forint) lezárása folyamatban van. 
 



 

 

 
 

20.32.2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 52 039,4 60 167,2 60 167,2 68 495,2 66 096,1 127,0 96,5

Bevétel 2 603,1 1 181,0 1 181,0 2 587,6 2 587,6 99,4 100,0

Támogatás 55 577,7 58 986,2 58 986,2 59 766,2 59 766,2 107,5 100,0

Költségvetési maradvány 6 141,4 6 141,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban egy tizedessel

20 32 02 00  Közúthálózat fenntartás és 
működtetés (348228)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 60 167,2 1 181,0 58 986,2
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 740,0 0,0 740,0
- Előirányzat-maradvány 6 141,4 6 141,4 0,0
- Többletbevétel 1 406,6 1 406,6
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 40,0 0,0 40,0
2016. évi módosított előirányzat 68 495,2 8 729,0 59 766,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 7,7 7,7
− nonprofit társaság 65 348,4 65 348,4
− önkormányzat/vagy intézménye 740,0 740,0
Összes kifizetés 66 096,1 0,0 66 096,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. a Közúthálózat fenntartás és működtetés előirányzat 2016. évi támogatási összegét 
58.986,2 millió forintban, a tervezett bevétel összegét 1.181,0 millió forintban határozta meg. 
A törvény szerinti kiadási előirányzat 60.167,2 millió forint volt. 
 
A 2015. évi maradvány összege 6.133,6 millió forintban került igénybevételre. 
 
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat működtetéséhez (vagyis az 
üzemeltetéséhez és karbantartásához), az út- és hídfelújítási feladatokhoz, valamint az 
alágazattal összefüggésben jelentkező szakmai, illetve szakértői feladatok ellátásához 
szükséges források biztosítása. 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás – a pénzügyi műveletek kiadásainak biztosítása 
mellett – az alábbi feladatok finanszírozását biztosította: 

− A Magyar Közút NZrt. közútkezeléssel kapcsolatos feladatai (az országos 
közúthálózaton, illetve a magyar állam tulajdonában álló, az Országos közúti 
Adatbankban nem szereplő vagyonelemeken végzett üzemeltetési, karbantartási és 
útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásának finanszírozása a 2016. év 
februárjában aláírt 5 éves Támogatási Szerződés 2016. évi ütemezése alapján); 

− Központi üzemeltetés az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában 
álló, az Országos közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, 



 

 

 
 

szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, 
amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák: 

= Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység rendszeres 
ellenőrzése; 

= Műszaki szakértői feladatok.  
− Út-, hídfelújítás, -fejlesztés (az országos közúthálózaton, illetve a magyar állam 

tulajdonában álló, az Országos közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemeken 
végzett felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósításának finanszírozása); 

− Egyedi miniszteri döntés alapján út-, hídfelújítás, fejlesztés (a helyi és országos 
közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozás megvalósításának 
finanszírozása); 

− Az egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról szóló 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltak szerint 
Kisvárda önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztése, valamint  

− Pátroha önkormányzata Pátroha–Rétközberencs összekötő út fejlesztése. 
 
A 2016. évi kifizetések mindösszesen 66.096,1 millió forint összegben realizálódtak, a 
fennmaradó 2.399,1 millió forint maradványból 2.398,8 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány, 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.   
A maradvány nagyobb részét a Magyar Közút NZrt.-vel, az út- hídfelújítás, -fejlesztés 
finanszírozására megkötött felújítási támogatási szerződés (2.366,3 millió forint), a 
fennmaradó részt a központi üzemeltetési feladatokra megkötött 4 kisebb vállalkozási 
szerződés (összesen 32,5 millió forint) tartalmazza. 
 
20.32.3 Útdíj rendszerek működtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 16 716,3 18 314,3 18 314,3 28 101,6 26 527,7 158,7 94,4

Bevétel 858,7 2 906,0 2 906,0 338,4 100,0

Támogatás 20 401,2 18 314,3 18 314,3 18 250,4 18 250,4 89,5 100,0

Költségvetési maradvány 2 401,5 6 945,2 6 945,2 289,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-Költségvetési maradvány

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 03 00  Útdíj rendszerek működtetése  
(341573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 18 314,3 0,0 18 314,3
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -3 000,0 0,0 -3 000,0
- Előirányzat-maradvány 6 945,2 6 945,2 0,0
- Többletbevétel 2 906,0 2 906,0 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2 936,1 0,0 2 936,1
2016. évi módosított előirányzat 28 101,6 9 851,2 18 250,4 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 129,5 129,5
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,5 0,5
− gazdasági társaság 26 397,7 26 397,7
Összes kifizetés 26 527,7 0,0 26 527,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 18.314,3 millió forint, 
melyet kiegészített 6.945,2 millió forint maradvány, illetve az év közbeni 2.906,0 millió forint 
többletbevétel. Az 1173/2016. (IV. 8.) Korm. határozat 3.000,0 millió forint fejezeten belüli 
átcsoportosításáról döntött. 
 
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a 
megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerrel (UD rendszer) kapcsolatban a 
Kormány az útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint az útdíjellenőrzés-támogatói 
feladatok ellátása érdekében, a szerződéskötésre – az állam nevében – a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központot (KKK), az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, valamint az 
egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására pedig az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t 
jelölte ki. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnevezése a közútkezelői feladatok átadásáról 
szóló 2013. évi CLXVI. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 2013. november 1-től 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-re (NÚSZ Zrt.) módosult.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) szerint a díjköteles utak használatáért 
fizetendő használati díj, pótdíj beszedésének ellátására (HD rendszer), a díjellenőrzési 
létesítmények üzemeltetése és működtetése érdekében a NÚSZ Zrt. szerződést köt a KKK-
val. A használati díj tekintetében díjellenőrzésre a NÚSZ Zrt. is jogosult. Az autópályák, 
autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet alapján a 
pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be. 
 
2016. évben az UD rendszer és a HD rendszer működtetésével, valamint az azokhoz 
kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat a KKK az általa kezelt, a 
Kvtv.-ben meghatározott Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból 
biztosította.  
A NÚSZ Zrt. jogszabályban rögzített feladatainak ellátásához az előirányzat terhére 2016. 
évre 18.314,3 millió forint fedezet állt rendelkezésre. 2016 decemberében további 2.779,0 
millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra, az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. 
határozattal. 
 
Az előirányzatról kerültek finanszírozásra a NÚSZ Zrt. által elvégzett alábbi feladatok: 

− a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához 
szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve 
fenntartása, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés 
támogatási feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek, az 
időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó 
értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési 
felszólítási és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati 
tevékenységek ellátása. 



 

 

 
 

A NÚSZ Zrt. a 2016. évi tevékenységét egy integrált szolgáltatási szerződés keretében látta 
el. 
Az év végi maradvány összege 1.573,8 millió forint, melyből 1.572,1 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.32.4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 3 779,8 3 507,7 3 507,7 3 522,6 3 522,6 93,2 100,0

Bevétel 185,1 27,2 27,2 14,7 100,0

Támogatás 3 594,7 3 507,7 3 507,7 3 495,4 3 495,4 97,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 04 00  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. működési támogatása  (348240)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 507,7 0,0 3 507,7
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 27,2 27,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -12,3 0,0 -12,3
2016. évi módosított előirányzat 3 522,6 27,2 3 495,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 27,2 27,2
− gazdasági társaság 3 495,4 3 495,4
Összes kifizetés 3 522,6 3 522,6 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzata 3.507,7 millió forint. 
 
Az előirányzat felhasználása – az országos közutak és vasutak építtetői feladatait ellátó NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, a projektek menedzsment költségeként más 
forrásból meg nem térülő költségeinek finanszírozására szolgáló –  bruttó 3.495,4 millió forint 
összegű támogatási szerződés keretében történt meg. 
 
A 2016. év folyamán a szerződés teljes 3.495,4 millió forint összegének kifizetése megtörtént. 
Pénzügyi tranzakciós illetékként 12,3 millió forint összegű előirányzat került átadásra az 
NFM igazgatása részére. 
Az előirányzaton maradvány nem képződött. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20.32.5 TEN-T projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 027,5 3 644,1 2 548,9 248,1 69,9

Bevétel 146,6 0,0

Támogatás 1 839,0 0,0

Költségvetési maradvány 2 686,0 3 644,1 3 644,1 135,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 05 00  TEN-T projektek (257201) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 644,1 3 644,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 644,1 3 644,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 832,7 832,7
− más fejezet fejezet intézménye 1 295,7 1 295,7
− nonprofit társaság 276,9 276,9
− gazdasági társaság 0,4 0,4
− önkormányzat/vagy intézménye 143,2 143,2
Összes kifizetés 2 548,9 0,0 2 548,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási fejlesztések, 
illetve azok előkészítése történt. 2016. évben már nem volt megvalósítás alatt álló projekt. 
2016. évben benyújtásra került az INEA-nak a CROCODILE és „22. számú prioritás vasúti 
tengely” projektek záró jelentése. 
A 2016. évi költségvetésben már nem szerepelt TEN-T előirányzat, kizárólag a korábbi évek 
3.644,1 millió forint maradványa került felhasználásra. 
Év közben az előirányzat csökkentésre került az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozattal, az 
1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozattal és az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal, 
összesen 2.128,4 millió forint összegben. 
 
2016. évben az előirányzat terhére történt kifizetések összege 2.548,9 millió forint: 

− 22. számú prioritás vasúti tengely tanulmány 0,4 millió forint, 
− CROCODILE projekt 420,1 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása 2.128,4 millió forint.  

 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 1.095,3 millió forint, melyből 979,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 116,3 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
 
 
 



 

 

 
 

20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 100,0 50,0

Támogatás 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Költségvetési maradvány 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 32 06 00  Belvízi hajózási alapprogram 
(245823)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,1 0,0 0,1
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,1 0,1 0,0
- Többletbevétel
2016. évi módosított előirányzat 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (maradvány - saját fej. kez. ei.) 0,1 0,1
Összes kifizetés 0,1 0,1 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Belvízi hajózási alapprogram előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 0,1 millió forint.  
 
Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos 
zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges 
finanszírozási forrás biztosítása. piaci zavarok esetén a tagállamokban létrehozott alapok 
között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével 
összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram 
létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő. 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten, a módosított 
kiadási előirányzat 0,2 millió forint. Az Európai Bizottság nem állapított meg súlyos zavart a 
hajózási piacon 2016. évben, ezért az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint összegű maradvány 
rendezése történt meg. 
A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 652,1 1 898,6 1 898,6 4 012,0 2 257,1 136,6 56,3

ebből:  személyi juttatás 5,0 5,0

Bevétel 1 893,6 1 700,0 1 700,0 2 260,3 2 260,3 119,4 100,0

Támogatás 220,8 198,6 198,6 198,6 198,6 89,9 100,0

Költségvetési maradvány 1 090,9 1 553,1 1 553,1 142,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 11 00 A közúti közlekedésbiztonság 
javítása és szakképzési feladatok (333717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 898,6 1 700,0 198,6 5,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 553,1 1 553,1 0,0
- Többletbevétel 560,3 560,3 0,0
- Egyéb módosítások -5,0
2016. évi módosított előirányzat 4 012,0 3 813,4 198,6 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1 085,6 1 085,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 9,8 9,8
− nonprofit társaság 1 156,9 1 156,9
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 4,8 4,8
Összes kifizetés 2 257,1 0,0 2 257,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 1.700,0 millió forint, 
támogatási előirányzata 198,6 millió forint, kiadási előirányzata 1.898,6 millió forint volt. A 
bevételi előirányzaton 560,3 millió forint többletbevétel keletkezett (a vizsgáztatások 
számának megemelkedése következtében). Az előző évi maradvány (1.553,1 millió forint) 
összegével módosított kiadási előirányzat 4.012,0 millió forint. 
 
Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami 
feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról 
szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. Tárcaközi egyeztetést 
követően, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a belügyminiszter által jóváhagyott 
„Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” éves Intézkedési Terveiben 
meghatározott célkitűzések és feladatok alapján került sor a források felhasználására. Az 
NFM rendeletben, valamint utasításban határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési 
hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő összeg – 
Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását. 
 
A 2014-2016-os évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2016. évi Közúti 
Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladatok végrehajtása érdekében 
egyrészt támogatási (878,5 millió forint), másrészt vállalkozási szerződéseket (136,0 millió 



 

 

 
 

forint) kötött a tárca a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel, továbbá 
támogatási szerződést kötött a Hungaroring Sport Zrt.-vel (153,5 millió forint). Új feladatként 
jelentkezett a civil közlekedésbiztonsági szervezetekkel, „Élet Úton” partnerekkel való 
együttműködés az Intézkedési Terv akciócsoportelemei között, e feladat ellátására az NFM az 
Országos Polgárőr Szövetséggel kötött támogatási szerződést 35,0 millió forintösszegben. 
 
Kisköltségű infrastrukturális beavatkozások végzésére, végrehajtására 30,0 millió forint 
átadásra került az NFM fejezeten belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő támogatási 
szerződés finanszírozásának biztosítására. 2016. évben a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 
közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére 600,0 millió forint átutalása történt meg. 
 
Továbbá támogatási forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvény értelmében a közlekedési szakképesítésekért felelős miniszter ágazatába tartozó 
szakképesítések tekintetében meghatározott feladatokat is. A rendelkezésre álló összegből 
2016. évben 100,5 millió forint összegű támogatási szerződés megkötésére került sor a 
feladatot végrehajtó, megvalósító KTI Nonprofit Kft-vel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.553,1 
millió forint volt, amelyből 1.543,2 millió forint felhasználásra került. A KTI Nonprofit Kft.-
nek a támogatási és vállalkozási szerződéseire 1.395,9 millió forint, a Hungaroring Sport Zrt. 
támogatási szerződésére 146,0 millió forint, valamint Magyar Államkincstárnak 1,3 millió 
forint tranzakciós díj került kifizetésre. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi maradványa 1.754,9 millió forint, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.332,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa 422,8 millió forint.  
 
 
20.32.12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 216,6 180,0 180,0 302,6 206,4 95,3 68,2

Bevétel 206,8 180,0 180,0 236,4 236,4 114,3 100,0

Költségvetési maradvány 76,0 66,2 66,2 87,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 12 00 Közúti közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi feladatok (333728)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 180,0 180,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 66,2 66,2 0,0
- Többletbevétel 56,4 56,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 302,6 302,6 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 171,0 171,0
− gazdasági társaság 15,9 15,9
− önkormányzat/vagy intézménye 2,2 2,2

egyéb (civil szervezet) 17,3 17,3
Összes kifizetés 206,4 0,0 206,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 180,0 millió 
forint volt. Ezzel szemben a tényleges bevétel 236,4 millió forint volt, amely 56,4 millió 
forint többletbevételt eredményezett. A többletbevételt a közúti járműveken végzett 
környezetvédelmi felülvizsgálatok számának emelkedése okozta.  
Az előirányzat felhasználására a közúti járművek forgalomba-helyezésével és forgalomban 
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a 
gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról 
szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján került sor. 
A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012 (X. 31.) NFM 
rendelet értelmében, az NFM támogatási szerződéseket kötött a KTI Nonprofit Kft.-vel a 
„Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok” ellátására, 193,0 millió forint 
összegben.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,2 millió forint, mely 2016. 
év I. félévében  kifizetésére került. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 80,1 
millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,1 millió forint. 
 
20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 37,3 49,1 49,1 104,9 84,9 227,6 80,9

Támogatás 69,8 49,1 49,1 49,1 49,1 70,3 100,0

Költségvetési maradvány 23,3 55,8 55,8 239,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 13 00  Zajtérképezés EU tagállami 
feladatai (296302)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 49,1 0,0 49,1
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 55,8 55,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 104,9 55,8 49,1 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 84,9 84,9
Összes kifizetés 84,9 0,0 84,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 49,1 millió 
forint volt. Az előző évi maradvány (55,8 millió forint) összegével a módosított kiadási 
előirányzat 104,9 millió forint, melyből 84,9 millió forint került felhasználásra. 
 
A fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése az EU 
tagállamok feladata. 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és 
annak végrehajtását szabályozó 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet teljes körűen rögzíti a 
stratégiai zajtérképekre és az azok alapján elkészítendő intézkedési tervekre vonatkozó 
követelményeket.  
Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú 
közutakra és a 30 ezer szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal szakaszokra 
2012-2013. években elkészült stratégiai zajtérképek alapján zajvédelmi intézkedési terveket 
kell készíteni. 
Az előirányzat terhére az NFM a KTI Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződést „2016-
2017. évi EU zajvédelmi témájú K+F feladatok ellátása ” tárgyban. A támogatás 
felhasználásával készültek el 2017. május 31-re:  

− Békés megye, 
− Borsod-Abaúj-Zemplén, 
− Hajdú-Bihar megye, 
− Jász-Nagykun-Szolnok megye,  
− Nógrád megye,  
− Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
vonatkozásában nagyforgalmú közutak és nagyforgalmú vasutak stratégiai zajtérképei. 

 
A KTI Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződésekre 2016. évben 29,1 millió forint kifizetés 
történt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 20,0 
millió forint. 
 
20.32.27 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 250,0 61 800,0 61 800,0 65 956,5 19 187,4 7 675,0 29,1

ebből:  személyi juttatás 108,0 108,0 108,0 0,0

Bevétel 28 200,0 28 200,0 28 200,0 0,0

Támogatás 4 406,5 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 762,5 100,0

Költségvetési maradvány 4 156,5 4 156,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 



 

 

 
 

 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 27 00  CEF projektek (348251) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 61 800,0 28 200,0 33 600,0 108,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 156,5 4 156,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 65 956,5 32 356,5 33 600,0 108,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 12,1 12,1
− gazdasági társaság 17 661,4 17 661,4

egyéb (egyéb civil szervezetek) 1 513,9 1 513,9
Összes kifizetés 19 187,4 0,0 19 187,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat 2016. évi eredeti 
kiadási előirányzata 61.800,0 millió forint, bevételi előirányzata 28.200,0 millió forint, 
támogatási előirányzata 33.600,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi 4.156,5 
millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
2016. évben 12 db támogatási szerződés került megkötésre, melyből 5 szerződés a nyertes 
CEF támogatású projektek előfinanszírozását szolgálja, további 7 esetben már CEF 
támogatási szerződés került aláírásra. 
A CEF hazai szabályozási környezet kialakítása 2015. évben kezdődött meg, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 2016 áprilisában lépett hatályba (CEF Kormányrendelet). 
2016. év márciusában benyújtásra kerültek az 1. EU pályázati körben nyertes projektek éves 
jelentései, melyeket az uniós végrehajtó ügynökség, az INEA május-júniusban fogadott el, 
majd a 2016. év novemberében aláírásra kerültek az EU-val a 2. pályázati körben nyertes 
projektek támogatási megállapodásai. A végrehajtó szervekkel kötendő támogatási 
szerződések megkötése folyamatos. 
2016. évben az előirányzat terhére alapvetően támogatási előleg formájában történt kifizetés, 
bevétel elszámolásra egyelőre nem került sor: 

− Előfinanszírozási támogatási szerződés 2.253,6 millió forint; 
− CEF támogatási szerződések 16.933,8 millió forint; 
− Összesen 19.187,4 millió forint. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18.569,1 millió forint. 
 
20.32.28 Kiemelt közúti projektek 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 160 000,0 160 000,0 90 408,7 90 021,7 99,6

Támogatás 160 000,0 160 000,0 90 408,7 90 408,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 32 28 00  Kiemelt közúti projektek (351651) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 160 000,0 0,0 160 000,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -137 992,4 0,0 -137 992,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 68 401,1 0,0 68 401,1
2016. évi módosított előirányzat 90 408,7 0,0 90 408,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 90 021,7 90 021,7
Összes kifizetés 90 021,7 0,0 90 021,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv.-ben szereplő 160.000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzatot csökkentette év 
közben az 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, az 1080/2016. (II. 26.) Korm. határozat és az 
1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által előírt előirányzat-átcsoportosítások összege, így 
90.408,7 millió forint forrás állt rendelkezésre a 2016. évben. 
 
A támogatási szerződés az alábbi projektek 2016. évi forrásszükségletét biztosítja: 

− Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85) Csorna-Sopron kelet 
szakasz megvalósítása, 

− Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M4), M0-Cegléd-Abony 
kelet (elválási csomópont nélkül) közötti szakasz megvalósítása, 

− M44 Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz megvalósítása, 
− 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti szakaszának előkészítése, 
− 102. sz. főút Esztergom-M1 autópálya közötti kapcsolat megvalósítása, 
− 471. sz. főút Debrecen-Hajdúsámson-megyehatár (Nyíradony) közötti szakasz 

megvalósítása, 
− 813. sz. főút Győr kelet lekerülő (II-III. ütem) megvalósítása, 
− további kormányhatározatokban elrendelt közúti beruházások, 
− 813. Győr keleti elkerülő út megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és 

kompenzációs intézkedések, fakivágási és csereerdősítési tevékenységek. 
 

A 2016. évben rendelkezésre álló előirányzatból pénzügyi tranzakciós illetékként 560,0 millió 
forint összegű előirányzat került átadásra az NFM igazgatása részére, a fenti projektekre 
90.021,7 millió forint került felhasználásra. Az előirányzaton 387,0 millió forint maradvány 
keletkezett, amely összegből 109,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.32.29 Légiszállítási szolgáltatások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 250,0 250,0 100,0

Támogatás 250,0 250,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 29 00  Légiszállítási szolgáltatások 
(358473)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 250,0 0,0 250,0
2016. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 250,0 250,0
Összes kifizetés 250,0 0,0 250,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kormány az 1469/2016. (VIII. 31.) számú határozatában döntött a Légiszállítási 
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára történő 250,0 millió forint előirányzat-
átcsoportosításról.  
A 2016 decemberében aláírt közszolgáltatási szerződésben az NFM a 2003/2016 sz. és a 
2052/2016 számú Korm. határozatok alapján veszteségkompenzáció címén nyújt támogatást a 
Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. részére. A veszteségkompenzáció közszolgáltatási 
kötelezettség ellenében kerül kifizetésre, amely alapján a Wizz Air Hungary Légiközlekedési 
Kft. Budapest és Koszovó, Pristina, Podgorica, Szkopje, Tirana között üzemeltet heti kettő 
frekvenciával közvetlen légijáratokat. 
 
A kifizetésekre a szerződés értelmében negyedévente történő utólagos elszámolás alapján 
kerül sor.  
 
Tekintettel arra, hogy a 2016. évre biztosított 250,0 millió forint összegű forrás nem került 
lekötésre, így 2016 decemberében a 250,0 millió forint összegű forrás a központi költségvetés 
részére visszafizetésre került. 
 
20.32.30 Közúthálózat felújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 69 300,0 69 050,0 69 050,0 100,0

Támogatás 69 300,0 69 050,0 69 050,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 30 00  Közúthálózat felújítása (358584) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 69 300,0 0,0 69 300,0
- Korm. hatáskörben 69 300,0 0,0 69 300,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -69 550,0 0,0 -69 550,0
2016. évi módosított előirányzat 69 050,0 0,0 69 050,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 69 050,0 69 050,0
Összes kifizetés 69 050,0 0,0 69 050,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Közúthálózat felújítása előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 
forrást a 2016. évi költségvetés törvénymódosítás biztosította, 69.300,0 millió forint 
összegben.  
 
Az előirányzat alapvető célja az országos közúthálózat burkolatai, műtárgyai és úttartozékai 
állagmegóvásának és felújításának, továbbá a projektekhez kapcsolódó valamennyi (így 
különösen tervezési, műszaki előkészítési, lebonyolítási és projekt-zárási) tevékenység 
finanszírozása. 
Az előirányzat biztosítja a „Komplex útfelújítási program” című projekt központi 
költségvetésből történő finanszírozásáról szóló 1055/2016. (II. 15.) Kormányhatározat szerinti 
Komplex útfelújítási program 2016. évekre ütemezett feladataihoz szükséges forrást. 
 
A megvalósítandó feladatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött, bruttó 69.050,0 millió 
forint összegű támogatási szerződés keretében kerültek finanszírozásra. A szerződés pénzügyi 
ütemtervének megfelelően, a támogatási előleg 2016. év folyamán 3 részletben került 
kifizetésre. A záró szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2018. július 31. 
Pénzügyi tranzakciós illetékként 250,0 millió forint összegű előirányzat került átadásra az 
NFM igazgatása részére. 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
20.32.31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 6 000,0 10 035,0 10 000,0 99,7

Támogatás 6 000,0 10 035,0 10 035,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 32 31 00  A budapesti elővárosi közlekedés 
átmeneti likviditásának biztosítása és 
támogatása (358840)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 6 000,0 0,0 6 000,0
- Korm. hatáskörben 7 035,0 0,0 7 035,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3 000,0 0,0 -3 000,0
2016. évi módosított előirányzat 10 035,0 0,0 10 035,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 10 000,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította, 6.000,0 millió forint összegben. 
 
Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán 
felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 2016. január 1-jétől történő 
megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében. 
 
A Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 17.) 
Korm. határozat 5. pontja rendelkezett a Budapesti elővárosi közlekedés átmeneti 
likviditásának biztosítása és támogatása fejezeti kezelésű előirányzat összegének (6.000,0 
millió forint) 4.035,0 millió forint összeggel történő megemeléséről. A megnövelt előirányzat 
nyújtott fedezetet a budapesti elővárosi közlekedés működtetésének támogatása mellett a 
Budapest Főváros Önkormányzatánál felmerülő, BHÉV Zrt. kiválásával és létrehozásával 
kapcsolatban felmerült költségeire (összesen 10.000,0 millió forint), valamint az NFM által 
fizetendő kincstári és tranzakciós díjak összegére (35,0 millió forint). 
„A f ővárosi elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása” tárgyú, többször 
módosított támogatási szerződés 10. 000,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosított Budapest Főváros Önkormányzata részére, a fővárosi elővárosi közlekedés 2016. 
január 1- 2016. november 7. közötti működtetésére. A támogatási szerződés lezárására 2017. 
évben került sor. Az 558,3 millió forint összegű fel nem használt támogatást Budapest 
Főváros Önkormányzata a tárca részére visszautalta. 
 
Az előirányzaton 35,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett 
2016. évben.  
 
20.32.32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 7 500,0 9 218,7 9 218,7 100,0

Támogatás 7 500,0 9 218,7 9 218,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 32 00  Tengelysúlymérő-rendszer és 
kapcsolódó beruházások (359128)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 7 500,0 0,0 7 500,0 131,5
- Korm. hatáskörben 2 200,0 0,0 2 200,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -481,3 0,0 -481,3 -131,5
2016. évi módosított előirányzat 9 218,7 0,0 9 218,7 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 9 218,7 9 218,7
Összes kifizetés 9 218,7 0,0 9 218,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította 7.500,0 millió forint összegben.  
A módosított támogatási és kiadási előirányzata 9.218,7 millió forint volt. A teljes módosított 
előirányzat összege 2016. december 31-ig kifizetésre került, így az előirányzatnak nincsen 
2016. évi maradványa. 
 
A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 
1102/2016. (III. 3.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó 
ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításához szükséges intézkedésekről szóló 2009/2016. 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében az NFM az NKH-val és a NÚSZ Zrt.-
vel támogatási szerződést kötött.  
 
A generálkivitelezői szerződésben meghatározottak szerint 10 db helyszín létesítése 
megtörtént. 
Elvégzésre kerültek a szükséges burkolatjavítási munkálatok, valamint a tengelysúlymérésre 
szolgáló szenzorok és induktív hurkok telepítései. Minden helyszín esetében megtörtént a 
sikeres műszaki átadás-átvétel.  
A generálkivitelezői szerződésben meghatározott, 2017. évben esedékes további 10 helyszín 
közül 5 helyszín esetében – előteljesítés keretében – befejeződtek a szükséges útburkolati 
munkálatok.  
 
 
20.32.34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 000,0 996,5 25,2 2,5

Támogatás 1 000,0 996,5 996,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 34 00  Határ menti közúti fejlesztések 
előkészítése (359140)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,5 0,0 -3,5
2016. évi módosított előirányzat 996,5 0,0 996,5 0,0 0,0 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 25,2 25,2
Összes kifizetés 25,2 0,0 25,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetés törvénymódosítás biztosította, 1.000,0 millió forint összegben. 
 
A kiadások 25,2 millió forint összegben teljesültek, 971,3 millió forint összegben 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett mellett. 
 
A forrás felhasználása a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésen keresztül valósult meg. 
Az előirányzat a 2016. évben az 1007/2016 (I. 18.) Korm. határozat 1. számú mellékletében 
szereplő projektlistában foglalt előkészítési feladatok megvalósítására nyújtott fedezetet. 
 
20.32.35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 197,0 2 189,3 0,0

Támogatás 2 197,0 2 189,3 2 189,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 35 00  Kulcsfontosságú budapesti 
közlekedési beruházások előkészítése (359151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 2 197,0 0,0 2 197,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -7,7 0,0 -7,7
2016. évi módosított előirányzat 2 189,3 0,0 2 189,3 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetési törvénymódosítás biztosította 2.197,0 millió forint összegben. 
 
Az 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozatban meghatározottak értelmében az alábbi 
feladatokra kerül sor forrásbiztosításra: 
 

− Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, 
Danubius és Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő 
vasúti Duna-híd átépítése projekt engedélyezési terveinek elkészítése; 

− Galvani híd és kapcsolódó úthálózat építése projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 

− ráckevei HÉV vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózatba való integrálásához projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 



 

 

 
 

− csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése; 

− a Földalatti rekonstrukciója és a járműbeszerzése projekt engedélyezési terveinek 
elkészítése. 

 
Az előirányzatból 2016. évben kifizetés nem történt. 
 
2016. évben összesen 2.189,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 789,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1.400,3 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.32.36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 930,0 926,7 0,0

Támogatás 930,0 926,7 926,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 36 00  Budai vasúti közlekedés fejlesztése 
(359562)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 930,0 0,0 930,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,3 0,0 -3,3
2016. évi módosított előirányzat 926,7 0,0 926,7 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a forrást a 2016. évi 
költségvetési törvénymódosítás biztosított, 930,0 millió forint összegben. 
 

− Az 1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat az alábbi feladatokat határozta meg:a budai 
vasúti közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok (a Déli pályaudvar 
jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata, a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és 
a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges 
hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése, környezetvédelmi felmérés és organizációs 
vizsgálatok) elvégzése,a Déli pályaudvar végponti területének (peronos vágányok, 
utascsarnok, valamint az attól két oldalra eső vasúti terület az ott lévő üzemi és 
irodaépületekkel) jövőbeni közösségi célú funkcionális hasznosítására vonatkozó 
ötletpályázat kiírása és lebonyolítása. 

 
Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás 2016. évben nem történt, a 926,7 millió forint 
maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
 



 

 

 
 

20.32.37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 000,0 0,0

Támogatás 1 000,0 1 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 32 37 00  Kerékpáros létesítmények 
működtetése és fejlesztése (359573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
2016. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
 
A Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1635/2016. (XI. 17.) 
Korm. határozat, a határozatban felsorolt kiemelt kerékpáros projektek, valamint további 
Kormánydöntések szerinti kerékpárút fejlesztések előkészítéséhez – engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészítéséhez – 1.000,0 millió forint biztosítását írta elő. Az előirányzat javára – az 
előzőek szerint meghatározott – 1.000,0 millió forint átcsoportosítására az 1725/2016. (XII. 
10.) Korm. határozattal került sor. 
 
Az előirányzatról 2016. évben kiadás nem teljesült.  
A Korm. határozat alapján az 1.000,0 millió forint összegű maradvány teljes összege 
kötelezettségvállalással terhelt 
 
2016. évi 1.000, millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.33 Hazai fejlesztési programok 
 
20.33.2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 11 722,3 12 022,1 12 022,1 12 674,4 12 662,2 108,0 99,9

Bevétel 459,2 459,2 100,0

Támogatás 11 702,2 12 022,1 12 022,1 12 215,2 12 215,2 104,4 100,0

Költségvetési maradvány 20,1 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  



 

 

 
 

 millió forintban, egy tizedessel 

20 33 02 00  Hungaroring Sport Zrt. 
Támogatása (030164)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 022,1 0,0 12 022,1
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 200,0 0,0 200,0
- Többletbevétel 459,2 459,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -6,9 0,0 -6,9
2016. évi módosított előirányzat 12 674,4 459,2 12 215,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 12 662,2 12 662,2
Összes kifizetés 12 662,2 12 662,2 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12.022,1 millió forint volt, 
mely forrás terhére került sor a Formula-1 Világbajnokság 2016. évi Magyar Nagydíj 
megrendezése kapcsán esedékes rendezői jogdíj kifizetésére (1214/2012. (VI. 26.) Korm. 
határozat alapján), a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama rendezői jogdíjának, és a 
rendezvény megszervezéséhez kapcsolódóan a Hungaroring Sport Zrt.-nél (HS Zrt.) 2016. 
évben felmerülő költségek forrásának biztosítására (1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat 
alapján), a WTCC (FIA World Touring Car Championship), a DTM (Deutsche Tourenwagen 
Masters), az ETRC (FIA European Truck Racing Championship) 2016. évi magyarországi 
futamának lebonyolítására és az árfolyamveszteség miatti fizetési kötelezettség teljesítésére 
(1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján), a HS Zrt. által 2016. évben megvalósítandó 
Nagy Futam előkészítésére és lebonyolítására, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékek 
finanszírozására. 
 
Az NFM költségvetési fejezetében meglévő forrás a HS Zrt. által kifizetendő Formula-1 
Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjhoz és a Red Bull Air Race Világkupa 
budapesti futam rendezői jogdíjhoz nem volt elegendő, melynek oka a költségvetési 
tervezéskor alkalmazott árfolyam jelentős változása, így az előirányzat megnövelésre került 
459,2 millió forinttal (1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján), amely összegből 259,2 
millió forint a fentiekben említett futamok lebonyolítása kapcsán felmerült árfolyamveszteség 
miatti fizetési kötelezettség teljesítésére volt felhasználható. Mindösszesen 253,4 millió forint 
pótlólagos forrás került átutalásra a HS Zrt. részére, mely összegű forrásból 5,8 millió forint 
összeg nem került felhasználásra. 
 
Az előirányzat 2016. évi összes maradványa 12,2 millió forint, melyből 5,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 6,4 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
 



 

 

 
 

20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 539,1 1 245,4 1 245,4 4 789,9 760,8 49,4 15,9

Bevétel 0,4 10,9 10,9 2 725,0 100,0

Támogatás 1 460,0 1 245,4 1 245,4 1 584,3 1 584,3 108,5 100,0

Költségvetési maradvány 3 273,4 3 194,7 3 194,7 97,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 03 00  Gazdaságfejlesztést szolgáló 
célelőirányzat (294835)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 245,4 0,0 1 245,4
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 194,7 3 194,7 0,0
- Többletbevétel 10,9 10,9 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 338,9 0,0 338,9
2016. évi módosított előirányzat 4 789,9 3 205,6 1 584,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 0,6 0,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 2,6 2,6
− gazdasági társaság 755,6 755,6
− önkormányzat/vagy intézménye 1,6 1,6
− magánszemély 0,4 0,4
Összes kifizetés 760,8 0,0 760,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 1.245,4 millió forint volt, melynek jelentős része (1.235,0 millió forint) a 
Széchenyi Kártya Program részeként működő, az NFM szakmai felügyelete alá tartozó 
Konstrukciók keretében, a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra 
és kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. Továbbá a GFC terhére volt biztosítható 
forrás az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési kötelezettségek 
teljesítésére, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, illetve az eredeti törvényi 
előirányzattal nem rendelkező Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) és Nemzeti 
beruházás-ösztönzési célelőirányzat (NBC) működtetésével, kezelésével összefüggő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 
 
A Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi 
díjtámogatások mértékeit évente Kormányhatározat rögzíti, a 2016. évre a Széchenyi Kártya 
Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1929/2015. (XII. 12.) Korm. 
határozat határozta meg, jelentős kedvező változásokat hozva a támogatások feltételeiben, az 
alábbiak szerint: 

− a Folyószámlahitel esetében a 25,0 millió forintos hitelösszegig nyújtott kezességi 
díjtámogatás a teljes, 2015. június 25-től 50,0 millió forintra emelt maximális 
hitelösszeghez történő biztosítása, 



 

 

 
 

− a fejlesztési hitelek (Széchenyi Beruházási, Önerő Kiegészítő és Támogatást 
Megelőlegező Hitelek) esetében a támogatások kiterjesztése a teljes futamidőre 
(korábban csak a futamidő első 1096 napjára nyújtottunk támogatást), valamint 

− a Forgóeszközhiteleknél a kamattámogatás 2 százalékpontról 3 százalékpontra történő 
emelése. 

A Forgóeszközhitelek kamattámogatásának megemelése, illetve a fejlesztési hitelekhez 
kapcsolódóan nyújtott támogatás teljes futamidőre történő kiterjesztése jelentősen hozzájárult 
az irántuk mutatkozó kereslet növekedéséhez és a portfolió bővüléséhez. 
 
2016. január 1-jén a maradvány összege 3.194,7 millió forint volt, amely 3.193,0 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 1,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze.  
2016. évben a Konstrukciók támogatásának finanszírozására az eredeti kiadási és támogatási 
előirányzaton felül további források kerültek a GFC-re jóváhagyásra, maradványok és 
többletbevételek jóváhagyásával és átcsoportosításával, összességében 356,2 millió forint 
összegben, továbbá 562,7 millió forint összegű GFC 2011-2014. évi maradvány került 
felhasználásra.  
 
A GFC terhére 2016. évben 760,8 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből 755,6 
millió forint a Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatását jelentette. 
 
A GFC 2016. évi előirányzat-maradványa 4.029,0 millió forint, amelyből 4.028,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány döntő része a Széchenyi Kártya 
Program maradványa, melynek egy része a Széchenyi Kártya Konstrukciók elszámolásának 
sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt keletkezett, egy részét az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján 
kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekintetni. 7,2 millió forint maradvány a 
megkötött megbízási szerződések (az NFM és a Magyar Államkincstár közötti szerződés, 
illetve az NFM és a hátrányos helyzetű megyék szerződéskezelésre vonatkozó szerződések) 
utófinanszírozásából adódik. 
 
A 2013-2016. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és 
kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú kötelezettségvállalásainak összege 2016. 
december 31-én 2017-2026. évekre összesen 2.310,2 millió forint volt. 
 
20.33.4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 357,6 160,0 160,0 1 518,0 1 482,9 414,7 97,7

Bevétel 49,4 35,0 35,0 70,9 100,0

Támogatás 232,8 160,0 160,0 1 346,8 1 346,8 578,5 100,0

Költségvetési maradvány 211,7 136,2 136,2 64,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 33 04 00  Hazai fejlesztési programok 
célelőirányzat (302735)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 160,0 0,0 160,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 187,5 0,0 1 187,5
- Előirányzat-maradvány 136,2 136,2 0,0
- Többletbevétel 35,0 35,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,7 0,0 -0,7
2016. évi módosított előirányzat 1 518,0 171,2 1 346,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 123,2 123,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 24,0 24,0
− nonprofit társaság 335,7 335,7
− önkormányzat/vagy intézménye 1 000,0 1 000,0
Összes kifizetés 1 482,9 0,0 1 482,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 160,0 millió forint.  
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 115,2 millió forint volt, a 21,0 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosításra került.  
 
Az 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat értelmében az előirányzat javára a 2016. évben 187,5 
millió forint maradvány került átcsoportosításra, az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat 
módosítása alapján, az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (ELI-HU 
Nkft.) működési kiadásainak fedezetére. 
Ezen túl az előirányzatra összesen 35,0 millió forint 2016. évi többletbevétel került átutalásra, 
amelyből 21,9 millió forint a Kis- és középvállalkozói célelőirányzaton, 4,3 millió forint a 
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzaton keletkezett többletbevételből származik, 8,8 
millió forint pegi saját során keletkezett többletbevétel. 
Mindezen túl az előirányzatra került átcsoportosításra év közben az 1798/2016. (XII. 19.) 
Korm. határozat és az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1 000,0 millió forint.  
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló tárgyévi keret és a fenti többletforrások egy részéből az 
NFM az ELI-ALPS (ELI-Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás) nagyprojektet megvalósító 
ELI-HU Nkft. nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges, uniós forrásból nem 
finanszírozható költségek fedezetét biztosította – az 1541/2015. (VIII.3.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően – az ELI-HU Nkft.-vel kötött 335,7 millió forint összegű támogatási 
szerződés alapján. Emellett  az NFM a kisvárdai városfejlesztési projekt megvalósításához 
700,0 millió forint és a balmazújvárosi turisztikai célú szállodafejlesztéshez 300,0 millió 
forint támogatás került biztosításra.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra átcsoportosított egyes 2016. 
évi többletforrások terhére összesen 123,3 millió forintból valósított meg az NFM – a Herman 
Ottó Intézettel együttműködve – a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II. 
programot. Ennek keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben és a Tokaj-Hegyalja 
történelmi borvidéken helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil 
szervezetek, szövetkezetek) kezdeményezésére 19 helyi gazdaságfejlesztési célú, közösségi 
szemléletű, kisléptékű fejlesztés támogatására került sor pályázati eljárás során. 



 

 

 
 

Az előirányzaton a 2016. évben összesen 8,7 millió forint bevétel realizálódott, amely az ELI-
HU Nkft.-vel 2015. évben megkötött támogatási szerződés keretében, az ELI-HU Nkft. 
részére kifizetett, de fel nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Ezen 
többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem 
volt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 35,1 millió forint. 
 
20.33.6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 74,1 220,0 220,0 220,7 98,2 132,5 44,5

Bevétel 4,3 0,5 0,5 11,6 100,0

Támogatás 70,0 220,0 220,0 220,0 220,0 314,3 100,0

Költségvetési maradvány 0,2 0,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 06 00  Balaton fejlesztési feladatok 
támogatása (344639)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 220,0 0,0 220,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,2 0,2 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 220,7 0,7 220,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 0,2 0,2
− nonprofit társaság 98,0 98,0
Összes kifizetés 98,2 0,0 98,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kvtv. értelmében az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 220,0 millió forint.  
 
Az előirányzat 2016. január 1-jén 0,2 millió forint maradvánnyal rendelkezett. 
 
A tárgyévi forrás felhasználása az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) között 
megkötött 2016. évi támogatási szerződés alapján történik. A támogatás teljes összege 
támogatási előlegként kerül kifizetésre, ebből az első támogatásrészlet, azaz 98,0 millió forint 
BFT részére történő folyósítása 2016 novemberében megtörtént. 
 
A forrásból alapvetően a BFT egyedi döntése és nyílt pályázati eljárás keretében 
meghatározott, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztését szolgáló projektek, programok 
előkészítése és megvalósítása került finanszírozásra, továbbá ezen keretből került biztosításra 
a kapcsolódó menedzsment feladatok ellátásának fedezete a BFT munkaszervezete részére. 
 



 

 

 
 

A támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósultak, illetve valósulnak meg: 
− Településfejlesztési beruházások, 
− Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése, 
− Balatoni rendezvények, 
− Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat, 
− Mozdulj Balaton sport-program sorozat. 

 
Az előirányzaton a 2016. évben összesen 0,5 millió forint bevétel realizálódott, amely a BFT-
vel 2015. évben megkötött támogatási szerződés keretében a BFT részére kifizetett, de fel 
nem használt támogatás visszafizetéséből származott. Ezen többletbevétel felhasználásának 
engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg. 
 
Az előirányzat 2016. december 31-én 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 122,0 millió forint, 
amely az NFM és a BFT között megkötött 2016. évi támogatási szerződéshez kapcsolódóan 
2016. évben ki nem fizetett támogatásrészlet. 
 
20.33.9 Turisztikai célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 5 751,4 5 375,0 5 375,0 8 912,6 8 508,5 147,9 95,5

Bevétel 94,1 16,0 16,0 17,0 100,0

Támogatás 5 416,4 5 375,0 5 375,0 8 683,1 8 683,1 160,3 100,0

Költségvetési maradvány 454,4 213,5 213,5 47,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 09 00 Turisztikai célelőirányzat (347784) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 375,0 0,0 5 375,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 261,7 0,0 3 261,7
- Előirányzat-maradvány 213,5 213,5 0,0
- Többletbevétel 16,0 16,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 46,4 0,0 46,4
2016. évi módosított előirányzat 8 912,6 229,5 8 683,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 195,2 195,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 39,1 39,1
− nonprofit társaság 6,0 6,0
− gazdasági társaság 7 511,4 7 511,4
− önkormányzat/vagy intézménye 8,0 8,0
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 0,2 0,2

egyéb (civil szervezet ) 747,3 747,3
− egyéb (külföldi) 1,3 1,3
Összes kifizetés 8 508,5 0,2 8 508,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 



 

 

 
 

A Kvtv. értelmében a Turisztikai célelőirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 5.375,0 millió forint volt. Ennek terhére az NGM 4.940,0 millió forintról szóló 
támogatási szerződést kötött a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel (MTÜ Zrt.), az MTÜ 
Zrt.2016. évi marketing tervében foglalt marketingkommunikációs tevékenységeihez 
illeszkedő, illetve egyéb szakmai tevékenységéhez kapcsolódó feladatok megvalósítására, 
valamint a 2017. évi szakmai vásárok előkészítésére, az MTÜ Zrt.működésének 
finanszírozására, valamint az MTÜ Zrt. által koordinált, GINOP 1.3.5-15 program keretében 
megvalósuló Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram 
megvalósításához 2016. év során szükséges 15%-os önrész biztosítása érdekében. 
A turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Kormányhatározat 2016. április 15-i fordulónappal 
módosította Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét, melynek 
rendelkezései alapján 2016. január 1-i határnappal a Turisztikai célelőirányzat a XV. fejezet 
NGM fejezet címrendjéből a XVII. NFM fejezet címrendjébe átvezetésre került. 
 
Az NGM által megkötött – fentiekben hivatkozott – támogatási szerződést az NFM, mint a 
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladat átvevője és az MTÜ Zrt.módosította. 
A támogatási szerződés összege 308,9 millió forinttal megemelésre került. A támogatás az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing 
tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére 
történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. 
határozat alapján, a közösségi bormarketing feladatok ellátását, valamint az NGM 
állományából átvett munkavállalók bérköltségének finanszírozását szolgálta.  Ezen feladatok 
ellátására a vonatkozó Korm. határozatban foglaltak szerint az NFM 262,6 millió forint 
többlettámogatást kapott, továbbá a bérköltségek finanszírozására szolgáló 46,3 millió forint 
előirányzatot belső átcsoportosítás biztosította. 
  
A Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával 
kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1539/2016. (X. 13.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján 1.905,0 millió forint támogatás került biztosításra. A Kormányhatározatban előírt 
feladat elvégzésére az MTÜ Zrt.került kijelölésre.  
 
169,2 millió forint felhasználására – az MTÜ Zrt.kijelölésével – kezelőszervi megállapodás 
alapján, egyedi döntéssel, az NFM nevében kiemelt turisztikai rendezvények támogatására 
került sor. A támogatási szerződések minden esetben 2016. évben kerültek aláírásra.  
 
Az NFM közvetlenül támogatta a nagy fesztiválokat – többek között az Etyeki piknik és 
gasztronómiai rendezvényeket, a Volt Fesztivált, a Sziget Fesztivált, a Balaton Soundot, a 
Füredi Borheteket, a Keszthelyfestet, a Művészetek Völgye egyes kulturális programjait, a 
Nagyon Balaton Kompkoncertek megvalósítását – 561,0 millió forint összegbenben.  
 
Az előirányzat terhére 200,0 millió forint összegű támogatásban részesült a Nemzeti 
Kulturális Alap, az NGM-mel 2015. évben megkötött együttműködési megállapodás alapján. 
A keretösszegből nyilvánosan meghirdetett pályázati úton a turisztikai vonzerővel bíró 
nemzetközi, országos hatókörű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai 
rendezvények, programsorozatok, fesztiválok lettek támogatva.  
 
A 2016. évben az NGM által, a Turisztikai célelőirányzat terhére két támogatási szerződés 
került megkötésre, összesen 5,8 millió forint összegben: 

− 4,5 millió forint összegben a Magyar Rendezvényszervezők és – szolgáltatók 
Szövetsége, 



 

 

 
 

− 1,3 millió forint összegben a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Civil Egyesület.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2016. december 31-én 16,0 millió 
forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2016. december 31-én 388,1 
millió forint volt. 
 
20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 0,9 13,7 9,0 1 000,0 65,7

Bevétel 4,7 9,0 9,0 191,5 100,0

Költségvetési maradvány 0,9 4,7 4,7 522,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 33 10 00 Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat (262845)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4,7 4,7 0,0
- Többletbevétel 9,0 9,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 4,3 4,3
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 4,7 4,7
− egyéb (maradvány befizetés) 0,0
Összes kifizetés 9,0 9,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkezett.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 4,7 millió forint összegű maradvány az 
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Az előirányzat 2015. 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton a 2016. évben összesen 9,0 millió forint bevétel realizálódott, a korábbi 
években az Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat és jogelőd előirányzatai terhére 
megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből. A 
többletbevételből 4,3 millió forint a Hazai fejlesztési programok célelőirányzaton került 
felhasználásra és kifizetésre, a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II. program 
keretében támogatott kisléptékű projektekre. A többletbevételből 4,7 millió forint 
felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én 4,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa volt, kötelezettségvállalással terhelt maradványa nincs. 
 



 

 

 
 

20.33.11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 57,1 52,7 92,3

Bevétel 19,9 37,2 37,2 186,9 100,0

Költségvetési maradvány 19,9 19,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 11 00 Kis- és középvállalkozói 
célelőirányzat (229166)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 19,9 19,9 0,0
- Többletbevétel 37,2 37,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 57,1 57,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 32,8 32,8
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 19,9 19,9
Összes kifizetés 52,7 0,0 52,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre.  2011. január 1-től a 
KKC-t a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat váltotta fel, így 2011. évtől a KKC 
tárgyévi forrással nem, kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 19,9 millió forint összegű maradvány az  
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. Az előirányzat  
2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton 2016. évben összesen 37,2 millió forint összegű bevétel keletkezett, amely a 
KKC terhére a korábbi években megítélt támogatások visszavonásából és a kapcsolódó 
követeléskezelési tevékenységekből származott. A többletbevételből 21,9 millió forint a Hazai 
fejlesztési programok célelőirányzatra került átcsoportosításra, a Szelíd térségfejlesztési 
modellek a gyakorlatban II. program keretében támogatott kisléptékű projektekre, illetve 10,8 
millió forint a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzaton került felhasználásra és 
kifizetésre, az előirányzaton képződött hiány rendezésére. A többletbevételből 4,5 millió 
forint felhasználásának engedélyezése 2016. december 31-ig nem történt meg.  
 
Az előirányzat 2016. december 31-i fordulónappal kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezett, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege  
4,5 millió forint.  
 
 
 



 

 

 
 

20.33.12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 700,0 700,0 100,0

Támogatás 700,0 0,0

Költségvetési maradvány 700,0 700,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 12 00  Bibó István Szakkollégium 
rekonstrukciója (357362)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 700,0 700,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 700,0 700,0
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 0,0

egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat) 0,0
− egyéb (maradvány, befizet köt) 0,0
Összes kifizetés 700,0 0,0 700,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja a Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója volt, melyhez az 
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az előirányzat javára történő előirányzat-
átcsoportosítással biztosított 700,0 millió forint forrást. 
 
A Kormány az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozattal 700,0 millió forintot, mint 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt – az előirányzat terhére – 
csoportosított át. Az előirányzat nem rendelkezik maradvánnyal. 
 
20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 304,1 1 003,6 1 003,6 3 009,0 2 346,9 180,0 78,0

Bevétel 834,7 834,7 100,0

Támogatás 1 114,8 1 003,6 1 003,6 1 003,6 1 003,6 90,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 360,0 1 170,7 1 170,7 86,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 20 00  Intézményi kezességi díjtámogatás 
(342573)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 003,6 0,0 1 003,6
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 170,7 1 170,7 0,0
- Többletbevétel 834,7 834,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 009,0 2 005,4 1 003,6 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 2 346,9 2 346,9
Összes kifizetés 2 346,9 0,0 2 346,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Intézményi kezességi díjtámogatások (IKD)  előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 1.003,6 millió forint volt, amelynek teljes egésze a KKV-szektor 
hitelezésének elősegítése érdekében, a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal (Korm. határozat) 
kihirdetett kezességi díjtámogatásokra került felhasználásra. A magyar nemzetgazdaság 
gerincét jelentő és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú KKV-szektor 
finanszírozásának elősegítésére több intézkedés is történt az elmúlt időszakban. Ezek egyike a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási garanciájával biztosított, a Korm. határozat 
szerinti hitelekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatás, amelynek révén a hazai kis- és 
középvállalkozások olcsóbban juthatnak hitelforrásokhoz. A kezességi díjtámogatás 
kedvezményezettje a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybevevő 
vállalkozás lehet. A kezességi díjtámogatások működtetésében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
és az NFM-mel szerződéses kapcsolatban lévő pénzügyi intézmények vehettek részt. 
 
A 2016. évi 1.003,6 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat nem volt elegendő 
az intézményi kezességi díjtámogatások biztosítására, ezért a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
adatszolgáltatása alapján a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 832,7 millió forint többletforrást 
hagyott jóvá, amely 2016 októberében került átcsoportosításra az IKD előirányzatra. 
 
Az IKD előirányzat 2015. évi maradványa 1.170,7  millió forint volt, amely az Ávr. 150. § (1) 
bekezdés l) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt és az Ávr. 153. § (2a) bekezdése 
szerint került felhasználásra. 
 
Az IKD előirányzat terhére a 2016. évben 2.346,9 millió forint kifizetés történt.  
 
Az IKD előirányzat 2016. évi előirányzat-maradványa 662,1 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt, felhasználására az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint 2017. 
június 30-át követően is sor kerülhet. A 2013-2016. években megkötött ügyletekhez 
kapcsolódó kezességi díjtámogatások éven túli/hosszútávú (2017-2031. évek között) 
kötelezettségvállalásainak összege az ügyletek teljes futamidejére 2016. december 31-én 
4.465,1 millió forint volt.  
 
Az előirányzat 2016. évi 662,1 millió forint maradványa kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. 
 



 

 

 
 

20.33.21 Kulturális célú fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 536,7 29 615,7 29 615,7 652,8 100,0

Támogatás 29 615,7 0,0

Költségvetési maradvány 4 536,7 29 615,7 29 615,7 652,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 21 00  Kulturális célú fejlesztések 
(345717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 29 615,7 29 615,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 29 615,7 29 615,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 29 615,7 29 615,7
Összes kifizetés 29 615,7 0,0 29 615,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével, 
továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ 
megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása volt. Az 
1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az 
előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítással biztosított összesen 29.615,7 millió 
forint forrást. 
 
Az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat, valamint az 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
alapján összesen 29.615,7 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány került átcsoportosításra az előirányzat terhére. Az előirányzat nem 
rendelkezik maradvánnyal. 
 
20.33.23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 547,4 1 200,0 2 148,4 952,7 174,0 44,3

Bevétel 500,0 500,0 100,0

Támogatás 1 000,0 1 200,0 1 195,8 1 195,8 119,6 100,0

Költségvetési maradvány 452,6 452,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 33 23 00     Kisvárdai Várfürdő és Környéke 
fejlesztése (355151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 1 200,0 0,0 1 200,0
- Előirányzat-maradvány 452,6 452,6 0,0
- Többletbevétel 500,0 500,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -4,2 0,0 -4,2
2016. évi módosított előirányzat 2 148,4 952,6 1 195,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 500,0 500,0

egyéb (civil szervezet) 452,7 452,7
Összes kifizetés 952,7 0,0 952,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrása 1.200,0 millió forint, a 2015. évi maradvány összege 452,6 
millió forint volt.  
 
Az előirányzat célja a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztését és korszerűsítését szolgáló 
beruházások elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. Az előirányzat szerinti forrás terhére 
valósul meg a Kisvárdai Várfürdő felújítása, továbbá egy 52 szobás sportszálló és egy 8 
lakásos apartmanház kialakítása (a 2015. évi támogatás összege 452,6 millió forint, melynek 
kifizetése a 2016. évben megtörtént).  
Emellett az NFM megkezdett Kisvárdai Várfürdő felújítása fejlesztési projekt műszaki 
tartalmának bővítési céljára további 500,0 millió forint támogatást nyújtott az 1798/2016. 
(XII. 19.) Korm. határozat és az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, az 
előirányzatra év közben biztosított többletforrás terhére. 
 
Az előirányzat 2016. december 31-i maradványa 1.195,8 millió forint millió forint, amely a ki 
nem fizetett támogatás összege. 
 
20.33.24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 180,0 180,0 100,0

Támogatás 180,0 180,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 33 24 00  Nemzeti Vágta rendezvény 
megvalósítása (359551)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 180,0 0,0 180,0
2016. évi módosított előirányzat 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
egyéb (civil szervezet) 180,0 180,0

Összes kifizetés 180,0 0,0 180,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények 
forrásigényéről szóló 1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat a 2016. évi Nemzeti Vágta 
megrendezése érdekében szükséges 180,0 millió forint biztosításáról döntött. Az előirányzat 
tárgyévi forrása 180,0 millió forint, 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett, tekintettel arra, 
hogy az 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hozta létre ezen előirányzatot 180,0  millió 
forint keretösszeggel.  
 
Az előirányzat célja a Nemzeti Vágta rendezvény megszervezéséhez szükséges elő- és 
utómunkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosítása. A forrás felhasználása az NFM és a 
Magyar Lovassport Szövetség között megkötött támogatási szerződés keretében történt. A 
támogatás teljes összege – támogatási előlegként – 2016 novemberében kifizetésre került a 
Magyar Lovassport Szövetség részére. 
 
A forrás a 2016. szeptemberben 9. alkalommal megrendezésre került hagyományőrző és 
hagyományteremtő országos lovasverseny  lebonyolítása során felmerült költségek fedezetéül 
szolgált. 
 
Az előirányzaton nem keletkezett maradvány a 2016. évben. 
 
20.34 Infokommunikációs ágazati programok 
 
20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 76,7 978,6 978,6 0,8 0,3 0,4 37,5

ebből:  személyi juttatás 31,5 31,5

Bevétel 5,1 0,5 0,5 9,8 100,0

Támogatás 25,0 978,6 978,6 0,0

Költségvetési maradvány 46,9 0,3 0,3 0,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 34 01 00  Infokommunikációs szolgáltatások, 
konszolidáció (302768)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 978,6 0,0 978,6 31,5
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,3 0,3 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -978,6 0,0 -978,6 -31,5
2016. évi módosított előirányzat 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,3 0,3
Összes kifizetés 0,3 0,0 0,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 978,6 millió forint volt.  
Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 139,2 millió forint került átcsoportosításra az NFM 
igazgatása terhére.  
 
Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFÜ részére átadásra került:  

− 1.001,3 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására, 
− 40,0 millió forint az EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekttámogatáshoz 

kapcsolódó feladatokra, 
− 76,5 millió forint a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) működtetési 

feladatainak ellátására. 
 
A Tisztaszoftver program oktatási intézmények tanárai és diákjai számára biztosít Microsoft 
szoftvereket (Windows, Office, Szerver), illetve nyílt forráskódú megoldásokat a HUEDU és 
az OpenEdu részek és az EuroOffice részek keretében.  
Az oktatási intézmények jogtiszta szoftverlicenc ellátása keretében évenként megkötendő 
szállítási keretszerződések a teljes magyar köznevelés tanulói és oktatói számára biztosítják a 
jogtiszta zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek használatát, melyre szintén az 
előirányzat biztosított fedezetet. 
 
EKOP, GINOP, illetve egyéb OP-k projekttámogatáshoz kapcsolódó feladatok: 
A feladat célja a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) megfogalmazott célok 
végrehajtásának szakmai támogatása. Ennek keretében az európai uniós és hazai 
finanszírozású projektek felügyelete, mentorálása, illetve minőségbiztosítása valósul meg. 
 
Állami vállalatok infokommunikációs konszolidációja és folyamatos kontrollja:                                                                                                               
A megfelelő informatikai háttér megteremtése érdekében az NFM létrehozta a KIBER-t, 
amely az állami tulajdonú gazdasági társaságok infokommunikációs beszerzéseinek 
ellenőrzését, informatikai vagyonának naprakész nyilvántartását szolgálja.  
A KIBER-ben valamennyi minisztérium, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szerv, valamint az állam többségi befolyása alá tartozó gazdasági társaság 
rögzíti az infokommunikációs tárgyú beszerzéseinek és informatikai környezetének adatait. A 
rendszer célja, hogy a Kormány naprakész információval rendelkezzen az érintett szervezetek 
meglévő infokommunikációs infrastruktúrájáról, támogassa a közpénzekkel való hatékony és 
felelős gazdálkodást és a döntések megfelelő előkészítését szolgálja. 
Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra 
központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Kormányhatározat a KIBER 
létrehozását, működtetését és szükség esetén továbbfejlesztését a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalja.   
A Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről szóló 12/2016. (VII. 5.) NFM 
utasítás alapján a KIBER működtetése a KIFÜ feladata.  
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 0,5 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. 



 

 

 
 

20.34.2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 53,1 127,9 127,9 41,8 41,0 77,2 98,1

ebből:  személyi juttatás 70,5 70,5

Bevétel 5,4 0,6 0,6 11,1 100,0

Támogatás 62,7 127,9 127,9 15,0 15,0 23,9 100,0

Költségvetési maradvány 11,1 26,2 26,2 236,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 34 02 00   Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok (295757)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 127,9 0,0 127,9 70,5
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 26,2 26,2 0,0
- Többletbevétel 0,6 0,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -112,9 0,0 -112,9 -70,5
2016. évi módosított előirányzat 41,8 26,8 15,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (KIFÜ) 19,7 19,7
− más fejezet intézménye 14,5 14,5
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,5 0,5

egyéb (civil szervezet) 6,3 6,3
Összes kifizetés 41,0 0,0 41,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 127,9 millió forint.  
 
Az előirányzatnak korábbi években keletkezett maradványa 26,2 millió forint. 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) 
meghatározott, alábbi feladatok végrehajtásához: 

− a NIS Digitális Infrastruktúra pillérben meghatározott intézkedések programjaihoz 
kapcsolódó új generációs elérési hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázati konstrukció 
pályázati felhívásának elkészítése,  

− a hazai informatikai kis-és középvállalkozások fejlesztését célzó európai uniós 
pályázati konstrukciók elkészítése,  

− a digitális kompetenciák fejlesztése, 
− a NIS-ben foglalt célok megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, monitoring-

vizsgálat lefolytatása, helyzetelemzés elkészítése, 
− az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,                                                                                                                           
− szélessáv fejlesztés megvalósítása.  

 



 

 

 
 

Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása: 
 
Infokommunikációs ágazati feladatok: 
A NIS-ben meghatározottakkal, valamint a Digitális Nemzet Fejlesztési Program 
végrehajtásával összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat az állampolgárok digitális 
kompetenciáinak fejlesztése, a digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztési irányainak 
meghatározása, a digitális készségeket fejlesztő programok előkészítése, végrehajtása, 
nyomonkövetése.  
A fenti feladatok megvalósítását a KIFÜ részére nyújtott 72,9 millió forint összegű vissza 
nem térítendő támogatás biztosította. 
 
Szélessáv fejlesztés megvalósítása: 
A Szupergyors Internet Projekt (SZIP) az 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat alapján került 
létrehozásra. A projekt fő célja, hogy 2018. évre biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 
30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra megépítését a piaci szereplők 
bevonásával. A fejlesztési program megalapozott előkészítése, 2018. évig történő 
végrehajtása, a program folyamatos nyomonkövetése a cél, annak érdekében, hogy a Digitális 
Nemzet Fejlesztési Programban foglalt célkitűzések határidőre megvalósuljanak. 
A fenti feladatok megvalósítására felhasznált forrást a KIFÜ részére nyújtott 40,0 millió forint 
összegű vissza nem térítendő támogatás biztosította. 
 
Infokommunikációval kapcsolatos szakképzési feladatok: 
A Hírközléssel összefüggő szakképzési feladat célja a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján a 
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) foglalt 
képzések szakmai vizsgáira, az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra került, írásbeli 
tételek elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása. 
A fenti feladatok ellátását a Nemzeti Foglalkoztatási és Szakképzési Hivatal részére nyújtott 
14,5 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás biztosította. 
 
 A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 0,7 millió forint, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
20.34.3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 358,6 2 358,6 2 615,8 2 612,2 99,9

ebből:  személyi juttatás 32,3 32,3

Támogatás 262,0 2 358,6 2 358,6 2 353,8 2 353,8 898,4 100,0

Költségvetési maradvány 262,0 262,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 34 03 00  Űrtevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok (351640)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 358,6 0,0 2 358,6 32,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 262,0 262,0 0,0
- Többletbevétel
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -4,8 0,0 -4,8
- Egyéb módosítások -32,3
2016. évi módosított előirányzat 2 615,8 262,0 2 353,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 11,2 11,2
− gazdasági társaság 1,5 1,5

egyéb (külföldi/nemzetközi kötelezettség ) 2 599,5 2 599,5
Összes kifizetés 2 612,2 0,0 2 612,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.358,6 millió forint volt.  
 
Az előirányzatnak korábbi években keletkezett maradványa 262,0 millió forint. Fejezeti 
hatáskörben az előirányzat javára 4,8 millió forint került átcsoportosításra az NFM igazgatása 
terhére.  
 
A módosításokat követően az előirányzat tárgyévi forrása 2 615,8 millió forint volt. 
Az előirányzat 2016. december 31-én fennálló maradványa 3,5 millió forint volt, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 1,6 millió forint. 
 
Az előirányzat célja az ESA-hoz (Európai Űrügynökség) történő csatlakozást követő, azzal 
összefüggő tagsági kötelezettségek teljesítése, továbbá a hazai és nemzetközi környezetben az 
űrszektor koordinálása és érdekképviseletének ellátása, a bilaterális és multilaterális 
kapcsolatok fenntartása, az azokból eredő kötelezettségek teljesítése, a hazai űrtevékenység 
szereplőinek bevezetése az ESA programokba, lehetséges konzorciumok létrehozásának 
elősegítése és a hazai KKV-k nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. 
 
Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása: 
 
Hozzájárulás az Európai Űrügynökség tevékenységéhez: 
A kötelező hozzájárulás megfizetéséről, mint a 2016. évtől rendszeresen megfizetendő 
hozzájárulásról a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország 
csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó 
szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 1594/2014. (XI. 3.) Korm. 
határozat rendelkezik, amely elrendeli a tagságból eredő befizetési kötelezettség teljesítését. 
Ez tartalmazza a kötelező befizetést, az egyszeri csatlakozási díj egyharmad részét és az ESA 
csatlakozás eredményeként szükséges, megválasztható programokra szánt hozzájárulást.  
 
Hazai űrtevékenység növekedésének elősegítése, koordinálása, támogatása és új jogszabályi 
környezet megteremtése: 



 

 

 
 

Az Európai Űrügynökséghez való csatlakozáshoz kapcsolódó feladatok keretében a 
Felzárkóztatási Munkacsoport működtetése; nemzetközi kötelezettségekből adódó 
űrtevékenységhez kapcsolódó hazai feladatok ellátása; hazai űrtevékenységhez kapcsolódó 
tagsági díjak kifizetése; hazai űrtevékenységhez kapcsolódóan workshopok, információs 
napok szervezése, iparág koordinálása, szakmai kiadványok megjelentetése, pályázatok 
kiírása; az iparág képviselete az ENSZ Világűrbizottságban, az Eurisy nemzetközi 
szervezetben, az Európai Unió intézményeiben, közös képviselet más hazai intézményekkel 
együtt további nemzetközi és kormányközi szervezetekben (ITU, GEO, Interszputnyik; 
EUMETSAT, EUTELSAT, INMARSAT, Intelsat); továbbá egyéb, űrtevékenységhez 
kapcsolódó feladatok ellátása. 
 
20.35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 
 
20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 758,1 623,3 623,3 623,3 623,3 82,2 100,0

Támogatás 680,1 623,3 623,3 623,3 623,3 91,6 100,0

Költségvetési maradvány 78,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 01 00   Uránércbánya hosszútávú 
környezeti kárelhárítás (249467)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 623,3 0,0 623,3
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 623,3 0,0 623,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 623,3 623,3
Összes kifizetés 623,3 0,0 623,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához 
kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek 
működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében 
szükséges egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek 
uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését.  
A magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített 
beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozatban jóváhagyott Beruházási 
Program 2002. december 31-ig tartalmazta az ún. hosszú távú feladatok (víztisztítás, 
karbantartás, monitoring tevékenység, szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, 
egységes vízkormányzó rendszer üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, 
a rekultivált területek, létesítmények utógondozása, karbantartása) költségeit. A Kormány a 
mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, 
valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól 



 

 

 
 

készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozatban úgy rendelkezett, hogy a hosszú távú feladatok 
ellátásának finanszírozását a 2003. évtől kezdődően a beruházás forrását biztosító fejezetben 
kell megtervezni.  
A 2016. évi munkálatok – a korábbi évekkel megegyezően – a 30 éves Stratégiai Tervben 
meghatározott feladatok éves végrehajtását foglalják magukban. Ezek a feladatok éves 
intézkedési tervek alapján kerülnek végrehajtásra.  
Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok az alábbiak: 

− Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése (vízkezelő és vízkormányzó 
rendszer üzemeltetése, bányavíz kezelés, zagytéri kármentesítés, környezetvédelmi 
ellenőrzés, értékelés, karbantartások elvégzése), 

− Szolgáltatások vásárlása (hatósági határozatok és engedélyek alapján ivóvízbázis- 
védelmi céllal végzendő tevékenységekhez szükséges szolgáltatások megvásárlása, 
radiológiai monitoring, hidrogeológiai monitoring, geo-dinamikai ellenőrzések és 
labor tevékenység, mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, utóellenőrzési 
tevékenységek, fúrásfelszámolás), 

− Beruházások (eszközbeszerzés, létesítmény létrehozása, eszközpótlás, új gravitációs 
vezetékszakaszok, új nyomóvezeték szakaszok építése, felszíni vízelvezetés 
átalakítása, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges szivattyúk, szerszámok, 
informatikai eszközök szükség szerinti cseréje, pótlása). 

 
A Kvtv. alapján az „Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás” fejezeti kezelésű 
előirányzat 2016. évi támogatási előirányzata 623,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezik, kiadási előirányzata 623,3 millió forint.  
 
2015. évben támogatónál (NFM) olyan szakmai döntés született, hogy a feladatokat 2016. 
évben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (RHK Kft.) a 
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át (BVH Kft.). 
A RHK Kft.-vel a feladatellátásra támogatási szerződés jött létre 2016. április 19-én, melynek 
alapján az RHK Kft. a támogatásból 310,0 millió forintot kapott előlegként 2016. január 1-
július 12. közötti támogatási időszakra. A feladatokat 2016. július 13-án a BVH Kft. vette át, 
aki az év hátralévő időszakában látta el a feladatokat. A BVH Kft. 313,3 millió forint 
támogatási előleget kapott. 
A BVH Kft. a feladatátvételt követően az RHK Kft.-vel kötött támogatási szerződésben 
foglalt feladatok (2016. évi intézkedési terv) ellátását folytatta az év hátralévő részében. 
Az ún. intézkedési terv tartalmazza a célfeladatokat költségtakarékossági és racionalitási 
szempontok alapján a – Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (NAÜ) 2010. évben végzett és 
2011. évben „Nemzetközi szakértői felülvizsgálat a Pécs melletti (Magyarország) korábbi 
urántermelő területek hosszú távú gondozási programjáról” néven kiadott felülvizsgálatában 
foglaltak figyelembevételével elkészített – 30 éves Stratégiai Tervben meghatározottak 
szerint, évente felülvizsgálatra kerül. 
A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak megfelelő 
számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle laboratóriumi 
vizsgálat elvégzése történt. A környezetellenőrzési monitoring vizsgálat által feltárt 
folyamatok mérési eredményeinek segítségével folyamatosan történik a vízkormányzás 
optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtőhelyek felülvizsgálata, a szükséges 
beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása. 
 
Az előirányzati forrás 2016. évben pénzforgalmilag teljes egészében kifizetésre került, így 
maradvány nem keletkezett. 



 

 

 
 

20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 040,3 1 277,0 1 116,5 107,3 87,4

Bevétel 40,2 0,0

Támogatás 654,5 78,8 78,8 12,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 543,8 1 198,2 1 198,2 77,6 100,0

Létszám (fő) ** * **

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 03 00  Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzat (302791)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 198,2 1 198,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 78,8 0,0 78,8
2016. évi módosított előirányzat 1 277,0 1 198,2 78,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 310,6 310,6
− önkormányzat/vagy intézménye 68,4 68,4
− magánszemély (háztartásoknak) 725,8 725,8
− egyéb (EU-nak) 7,2 7,2

egyéb (civil szervezetek) 4,5 4,5
Összes kifizetés 1 116,5 0,0 1 116,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal 
nem rendelkezett, a 2016. évi módosított előirányzata 1.277,0 millió forint, az előirányzat 
2015. évi maradványa 1.198,2 millió forint volt. 
A módosított 1.277,0 millió forint összegű előirányzatból a teljesítés 1.116,5 millió forint 
volt. 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, 
családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot 
növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének 
ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást 
eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására. 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Kft. (NFSI Nonprofit Kft.) és az ÉMI Nonprofit Kft vett részt, 2016. 
áprilisától kizárólag az NFSI Nonprofit Kft. látja el a pályázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat. 
Az előző években meghirdetett pályázati konstrukciók esetében az alábbi tevékenységek 
zajlottak 2016. évben: 

− Új Széchenyi Terv - Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram – (ÚSZT-TEF-
2013)  



 

 

 
 

= Az előirányzat forrásaihoz 77,8 millió forint összegben támogatási 
szerződéssel alátámasztott és befejezési határidő módosítással rendelkező 
pályázatok kapcsolódnak. 

− „Otthon Melege Program”- Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező 
cseréje alprogram (HGCS-2014).  

= Az előirányzat forrásaihoz 0,8 millió forint összegben kapcsolódnak támogatói 
okirattal alátámasztott pályázatok.  

− 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény.  
= A fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves kampány támogatására az 

NFM 2015 júniusában egyedi támogatási lehetőséggel ösztönözte az 
önkormányzatokat, hogy vezessenek be és támogassanak a fenntartható városi 
közlekedést elősegítő, népszerűsítő intézkedéseket, programokat. 

− A 2015. évi rendezvények támogatásából 156 db támogatási szerződéssel 
alátámasztott kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 2016. évben történt.  

− 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény. A 2016. évben 
meghirdetett rendezvényhez kapcsolódóan 196 db támogatott pályázat összesen 65,0 
millió forint támogatással került jóváhagyásra, melyhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 
13,3 millió forint volt a 2016. évben. 

− „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást 
eredményező cseréje alprogram (MGCS/15).  

= Az NFM 2015 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások 
energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek 
(mosógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének 
támogatására. 

 
A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 500,0 millió 
forint volt, mely forrás két előirányzatból megemelésre került, az alábbiak szerint: 

• Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat terhére 749,9 millió forint  
(500,0 millió forint + 249,9 millió forint), 

• Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 1.150,1 millió 
forint.  

Az alprogram esetében az előirányzatra eső 749,9 millió forint összegű pályázati keret terhére 
16.992 db miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 749,8 millió forint összeggel. A 
pályázati típushoz 2015. évben pénzügyi teljesítés 16.631 esetben, 725,0 millió forint 
összegben kapcsolódott. 
 
Az előirányzat forrást biztosít továbbá európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai 
mintaprojektek megvalósításának támogatására, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való 
részvételhez szükséges forrás érdekében, valamint a nyertes projektek végrehajtásához elő-, 
illetve utófinanszírozás keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 160,4 millió forint, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 150,8 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,6 
millió forint. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 934,1 5 540,7 5 540,7 26 294,2 4 547,5 486,8 17,3

Bevétel 1 000,0 1 000,0 100,0

Támogatás 6 514,8 5 540,7 5 540,7 5 540,7 5 540,7 85,0 100,0

Költségvetési maradvány 14 172,8 19 753,5 19 753,5 139,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 04 00  Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer (338306)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 540,7 0,0 5 540,7
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 19 753,5 19 753,5 0,0
- Többletbevétel 1 000,0 1 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 26 294,2 20 753,5 5 540,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 25,2 25,2
− gazdasági társaság 521,5 521,5
− magánszemély 2 787,5 2 787,5
− egyéb (Kincstári díjak) 20,8 20,8

egyéb (civil szervezetek) 192,5 192,5
− egyéb (nemzetközi kötelezettség ) 1 000,0 1 000,0
Összes kifizetés 4 547,5 0,0 4 547,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
5.540,7 millió forint, az előirányzat 2015. évi maradványa 19.753,5 millió forint volt.  
 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (Ügkr. tv) 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek az NFM és az NGMközött kerülnek megosztásra. 
 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet: az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nkft. (ÉMI Nonprofit Kft.) és a NFSI Nonprofit Kft.) vett részt. 2016 áprilisától, a 
pályázatkezelési feladatokat kizárólag az NFSI Nonprofit Kft látja el.  
 
A 2016. évben az előirányzat adminisztrációs kerete 7% volt. 
 
Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók: 
 

− Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram: 
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
meghirdetésre került (2014. évben) az Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés 



 

 

 
 

(Kazáncsere) alprogram a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás 
csökkentését eredményező, energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások 
támogatása céljából. 
 
A pályázati konstrukció kezeléséről szóló 52,0 millió forint összegű támogatási 
szerződés vonatkozásában a teljes összeg folyósításra került a Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer adminisztrációs keretéből, az akkor még kezelőszervi 
feladatokat ellátó ÉMI Nonprofit Kft. részére. 2016. évtől az NFSI Nonprofit Kft. látja 
el a pályázatkezelési feladatokat ezen alprogram esetén is. 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg 1.235,8 millió forint, melyből 2016. évre 
visszahagyott maradvány 674,9 millió forint volt. 
 
Az alprogramhoz 2016. évben 455,3 millió forint összegű pénzügyi teljesítés 
kapcsolódik.  

 
− Otthon Melege Program „Társasházak energia-megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram: 
2015. évben az NFSI Nonprofit Kft.-vel megkötésre került az Otthon Melege Program 
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatása” alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 224,0 millió forint 
összegű támogatási szerződés. A szerződés lezárult 2017 januárjában, melynek 
keretében mindösszesen 223,5 millió forint került kifizetésre a pályázatkezelő részére. 
 
Az alprogram 2016. és 2017. évi kezelői feladatainak ellátására 454,7 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre a 2016. évben. A szerződés keretében 
233,8 millió forint előleg került kifizetésre a pályázatkezelő részére. 
 
A benyújtásra került pályázatok közül 491 volt érvényes, 1 db a döntés előtt 
visszavonásra került. 
Az alprogram esetében 11.801,8 millió forint pályázati kerethez kapcsolódóan 490 db 
(15.348 háztartás) miniszteri döntés született. Pénzügyi teljesítés – a pályázat 
felújításhoz, illetve korszerűsítéshez kapcsolódó jellegéből adódóan – 2016. évben 51 
esetben, 1.266,8 millió forint összegben történt. A megvalósult beruházások 1.800 
lakást érintettek. 

 
− „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást 

eredményező cseréje alprogram: 
2015. évben az NFSI Nonprofit Kft.-vel megkötésre került az „Otthon Melege 
Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje 
alprogram kezelői feladatainak ellátásáról szóló 35,0 millió forint összegű támogatási 
szerződés az ÉMI Nonprofit Kft. támogatása előirányzat terhére. 2015 decemberében 
a támogatási szerződés módosításra került, ekkor a támogatás összege 130,2 millió 
forintra módosult, mely összegből 77,7 millió forintot a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer biztosít. Ezen összegből 76,9 millió forint kifizetésére került sor 2016. 
évben. 
 
Az alprogram esetében 1.150,1 millió forint összegű pályázati keret terhére 25.550 db 
miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 1.111,1 millió forint összegben. Az 
alprogramhoz a 2016. évben pénzügyi teljesítés 1.052,1 millió forint összegben 
kapcsolódott.  



 

 

 
 

 
− „Otthon Melege Program” Családi házak energiamegtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram: 
2016. évben az NFSI Nonprofit Kft-vel megkötésre került az „Otthon Melege 
Program” „Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása” alprogram 2016. és 2017. évi pályázatkezelési feladataiban 
való részvételről szóló 214,8 millió forint összegű Támogatási Szerződés a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat terhére. Ezen összegből 150,6 
millió forint került előlegként folyósítva pályázatkezelő részére 2016. évben. 
 
Az alprogram esetében 5.000,0 millió forint összegű pályázati keret terhére 1.460 db 
miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 2.972,1 millió forint összegben. Az 
alprogramhoz a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott. 

 
A 2016. évben az előirányzaton az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és 
légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek alapján 
felhasználható forrás 4.978,7 millió forint volt. Az Ávr. értelmében az előirányzaton 
fennmaradó összeg, azaz 21.184,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradványnak minősül. Emellett még 562,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa is keletkezett az előirányzatnak, így az összes maradványa 21.746,8 millió forint. 
 
20.35.5 Bányanyitási feladatok kiadásai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 100,0 100,0 100,0 0,0

Támogatás 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 05 00  Bányanyitási feladatok kiadásai 
(354340)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
 
A 2011. évben elfogadott Nemzeti Energiastratégia szerint célszerű a hazai ásványvagyon 
kitermelési lehetőségeinek és infrastruktúrájának fenntartása. A nemzetközi energiapiaci 
folyamatok, az ellátás-biztonsági kérdések előtérbe kerülése szükségessé teszik a 
bányanyitásokkal összefüggő munkálatok folytatását, a döntéshozatalhoz szükséges 
információk összegyűjtését, hatásvizsgálati tanulmányok elkészítését a fenntartható 
ásványvagyon-gazdálkodás megőrzése érdekében.  
 
Az előirányzat fedezetet biztosít a hazai ásványvagyon (energiahordozó) kataszter 
létrehozására és működtetésére, a meglévő hazai adatbázisok nemzetközi gyakorlattal 
összhangban álló átstrukturálására, kiegészítésére, bányászati befektetési, gazdaságossági-
megtérülési, valamint megvalósíthatósági tanulmányok, modellek készítésére.  
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a hazai ásványvagyon hasznosítását lehetővé tevő 
környezetbarát technológiák alkalmazásának elősegítésére, a bányászattal összefüggő állami 
feladatok ellátásához szükséges tevékenységekre, így külső szakértők bevonására, az 



 

 

 
 

energetikai ágazatban hasznosítható bányászati projektekre (mint adatbázisok és 
hatástanulmányok elkészítésére), valamint hazai bányanyitással és ásványvagyon 
nyilvántartással összefüggő állami feladatok ellátására.  
További felhasználási célok: 

− a tisztaszén technológiák hazai alkalmazhatóságának komplex vizsgálata,  
− a bányászati és ásványvagyon hasznosítási technológiák (különösenszénvegyészet, 

nem hagyományos szénhidrogén kihozatal) alkalmazhatóságának magyarországi 
vizsgálata, elemzése,  

− a nemzetgazdasági jelentőségű és ellátás biztonsági szempontból is fontos ún. kritikus 
nyersanyagok azonosítása, hazai előfordulásuk és potenciális kibányászhatóságuk 
felülvizsgálata (azon nyersanyagok azonosítása, amelyek elsősorban Magyarország, 
vagy másodlagosan az EU vagy bármely tagállam által kritikus nyersanyagként 
vannak definiálva és előfordulásuk ismert Magyarországon).  

A Kvtv. alapján a „Bányanyitási feladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 
támogatási előirányzata 100,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezett, kiadási 
előirányzata 100,0 millió forint.  
Az előirányzat 2016. év január 1-jétől került létrehozásra. 
Az előirányzat terhére 2016. évben kettő kötelezettségvállalás történt:  

− A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és az NFM között 43,0 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre. Kedvezményezett a következő feladatok 
megvalósítására kötelezett: a magyarországi színes- és nemesfém- (réz, cink, ólom, 
arany, ezüst) lelőhelyek korábbi kutatási anyagainak egységes, térkép alapú digitális 
adatbázisba rendezése. Az érintett lelőhelyek: Recsk, illetve Telkibánya, Rudabánya, 
Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny és Pátka területén nyilvántartott színesfémérc-, illetve 
nemesfémérc-lelőhelyek. 

− A KPMG Tanácsadó Kft.-vel az „állami – nemzetgazdasági – szempontú bányászati 
befektetési modell létrehozása” céljából bruttó 4,33 millió forint összegben 
vállalkozási szerződés jött létre.  

 
Az előirányzaton 100,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 99,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 
millió forint. 
 
20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 171,4 130,9 92,5 54,0 70,7

Támogatás 1,7 1,7 100,0

Költségvetési maradvány 300,6 129,2 129,2 43,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 06 00 Lakóépületek és környezetük 
felújításának támogatása (241045)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 129,2 129,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1,7 0,0 1,7
2016. évi módosított előirányzat 130,9 129,2 1,7 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 92,5 92,5
Összes kifizetés 92,5 0,0 92,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (LKFT előirányzat) 2016. évben 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat egyrészt az előző évek 
maradványából 129,2 millió forint, valamint 1,7 millió forint központi költségvetési 
támogatásból keletkezett. 
A kiadási teljesítés 92,5 millió forint összegben a 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átadásához kapcsolódott. Az előző években meghirdetett pályázati 
konstrukciókhoz kapcsolódóan pályázati kifizetés nem történt. A 2017. évre áthúzódott 
kötelezettségvállalás összege 21,9 millió forint.   
Az elhúzódó pénzügyi teljesítés a pályázatok jellegéből adódik. A pályázati források 
felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, a munkálatok nem végezhetőek 
egész évben, és utófinanszírozott jellege miatt a támogatás folyósítása a miniszteri döntést 
követően több évre is elhúzódhat, emiatt maradt el a teljesítés az előirányzattól. 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 16,5 millió forint, mely a 
pénzforgalom nélküli kötelezettségvállalás kivezetéséből keletkezett. 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet: az NFSI Nonprofit Kft. és az ÉMI 
Nonprofit Kft. vett részt. 2016 áprilisától kizárólagosan az NFSI Nonprofit Kft. látja el a 
pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat. 
Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb 
előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, 
felújítására történő támogatás nyújtása, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet alapján.  
 
A pályázati rendszer működtetésére az előirányzat terhére 2016. évben kifizetés nem történt.  
 
Az előirányzaton 38,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 21,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 16,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 6 452,6 4 761,3 2 677,3 41,5 56,2

Bevétel 0,5 0,5 100,0

Költségvetési maradvány 11 213,4 4 760,8 4 760,8 42,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  



 

 

 
 

 millió forintban, egy tizedessel 

20 35 07 00  Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai (300657)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 760,8 4 760,8 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 761,3 4 761,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 60,6 60,6
− gazdasági társaság 33,2 33,2
− önkormányzat/vagy intézménye 910,0 910,0
− magánszemély 1 659,5 1 659,5
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 14,0 14,0
Összes kifizetés 2 677,3 0,0 2 677,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi 
egységek értékesítéséből származó ellenérték – a magyar állam által folytatott nemzetközi 
kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt bevétel – terhére 
működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR). 
 
A ZBR eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az előző évek maradványa 4.760,8 millió 
forint volt, valamint 0,5 millió forint működési bevétel, így a módosított előirányzat 4.761,3 
millió forint, melyhez 2.677,3 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott.  
 
A pályázatkezelésben két közreműködő szervezet, az NFSI Nonprofit Kft. és az ÉMI 
Nonprofit Kft. vett részt. 2016 áprilisától kizárólagosan az NFSI Nonprofit Kft. kezeli a ZBR 
rendszerből nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait és látja el a 
pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.  
 
2016. évi pályázatkezelési tevékenységek részletesen: 
 
Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel II 2009. év) 
Átadásra került 468,9 millió forint az előirányzaton belül a 2016. évben meghirdetésre kerülő 
pályázati célra (2016 évi HGCS). 
 
Zöld Beruházási Rendszer – Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram (MO 
2011) 
 
Zöld Beruházási Rendszer – Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram (HGCS 2010) 
A jogtalanul igénybevett támogatás visszakövetelése 0,5 millió forinttal emelte az előirányzat 
2016. évi bevételét, mely két pályázathoz kapcsolódott. 
 
Közösségi közlekedésben üzemeltetett földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését 
elősegítő alprogram.  



 

 

 
 

A 2015. évben módosított támogatási keret 1.820,0 millió forint. Miniszteri döntés 1 db 
pályázathoz kapcsolódik, mely a teljes forrást kimerítette és előlegfolyósítás kapcsolódott a 
konstrukcióhoz. 
  
 „Otthon Melege Program” – Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram 
Az NFM a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését 
eredményező energiahatékonysági nyílászárócserék támogatására vonatkozó Pályázati 
Felhívást tett közzé 2014 szeptemberében, melyhez kapcsolódó miniszteri döntés 2015. évben 
volt. 2016. évben a pályázók részére előírt elszámolás benyújtási határidők módosultak.  
 
„Otthon Melege Program” – Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia 
megtakarítást eredményező cseréje alprogram 
Az NFM 2016 májusában pályázatot hirdetett meg a háztartások energiahatékonyságának 
növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) magas 
energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. 
A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.500,0 
millió forint volt. 
Az alprogram esetében az előirányzatra eső 1.534,3 millió forint összegű pályázati keret 
terhére 44.479 db miniszteri döntés és egyben szerződéskötés történt, 1.529,2 millió forint 
összegben. A pályázati típushoz 2016. évben pénzügyi teljesítés 24.158 esetben, 792,8 millió 
forint összegben kapcsolódott. 
 
A ZBR előirányzat 2016. évi maradványa: 2.084,1 millió forint, mely az Ávr. alapján 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak tekintendő. 
 
20.35.10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 211,7 11,3 6,7 3,2 59,3

Bevétel 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0

Támogatás 4,7 2,2 2,2 46,8 100,0

Költségvetési maradvány 214,8 8,5 8,5 4,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 10 00 Energiafelhasználási hatékonyság 
javítása (236355)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 8,5 8,5 0,0
- Többletbevétel 0,6 0,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2,2 0,0 2,2
2016. évi módosított előirányzat 11,3 9,1 2,2 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,2 3,2

egyéb (pénzügyi vállalkozások) 3,5 3,5
Összes kifizetés 6,7 0,0 6,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (EHJC) 2016.évben kizárólag 
maradvánnyal rendelkezett. A 2016. évi maradvány összege 4,5 millió forint volt. 
Az EHJC célja a Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. 
Az előirányzat terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának 
operatív feladatait 2014. április 15-ig az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. (NKEK Nonprofit Kft.) látta el. 
A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő 
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében az NKEK Nonprofit Kft. 
feladatait 2014. április 15-től az NFM vette át. 
 
20.35.11 Energiahatékonyság javításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 5 496,2 0,0

Bevétel 5 496,2 5 496,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 35 11 00 Energiahatékonyság javításának 
támogatása (360317)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 5 496,2 5 496,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5 496,2 5 496,2 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő 
célokra: 

− megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;  
− megújuló energia felhasználásának növelésére; 
− energiahatékonyságot javító intézkedésekre; 
− az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre; 
− klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra; 
− alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására. 

Az előirányzatból kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil 
szervezet, egyházi jogi személy részesülhet. 
 
Az előirányzat teljes összege 5.496,2 millió forint, melyből kifizetés nem történt. A teljes 
összeg 2016. évi maradvány, melyből jognyilatkozatokkal lekötött, vagyis 



 

 

 
 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.476,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 19,3 millió forint.  
 
20.36 PPP programok 
 
20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 116 877,3 110 490,2 110 490,2 113 041,0 111 796,1 95,7 98,9

Bevétel 157,1 157,1 100,0

Támogatás 112 598,5 110 490,2 110 490,2 110 490,2 110 490,2 98,1 100,0

Költségvetési maradvány 6 672,5 2 393,7 2 393,7 35,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 01 00  Autópálya rendelkezésre állási díj 
(257101)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 110 490,2 0,0 110 490,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 393,7 2 393,7 0,0
- Többletbevétel 157,1 157,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 113 041,0 2 550,8 110 490,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1,2 1,2
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 199,4 199,4
− gazdasági társaság 111 261,1 111 261,1
− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 334,4 334,4
Összes kifizetés 111 796,1 334,4 111 461,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 110.490,2 millió forint 
volt. Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, 
magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére 
kerültek teljesítésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre 
állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, 
valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz 
kapcsolódó pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós 
illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak. 
 
A 2016. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 110.490,2 millió forint 
támogatás és a korábbi évről származó 2.393,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány biztosította. Továbbá az előirányzaton 157,1 millió forint bevétel befizetés történt, 
mely a 2015. évi AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és a MAK Mecsek Autópálya 
Koncessziós Zrt. részteljesítései utólagos elszámolásából adódik. 



 

 

 
 

Az előirányzat az alábbi 2016. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet: 
− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA Alföld 

Koncessziós Autópálya Zrt. jogelődei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, 
(tovább) építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. 
részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések (előlegszámlák) és a 
végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak 
mérlegeként összesen 39.707,3 millió forint került kifizetésre. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Duna 
Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2004. október 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2016. évben összesen 20.468,0 millió forint kifizetésére került sor. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 Tolna 
Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án létrejött koncessziós 
szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának 
finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint 
a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2016. évben 
összesen 16.912,7 millió forint összegű kifizetés történt. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a MAK 
Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2007. november 21-én létrejött 
koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2016. évben összesen 32.023,9 millió forint összegű kifizetésre került 
sor. 

− A nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat 
fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, 
illetve PPP-megállapodás keretében megkötött szerződések hatékony 
menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, műszaki és jogi 
tanácsadói díjak, a jogvitákhoz kapcsolódó költségek, valamint a perviteli költségek 
finanszírozása során az állam érdekeinek védelmében igénybe vett tanácsadói díjak 
fedezete céljából kifizetett támogatási összeg 2016. évben nem volt. 

− Az előirányzat biztosított fedezetet a 302,2 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós 
illetékfizetési kötelezettségre 2016. évben. 
 

A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a 
teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb 
befolyásolták. 
 
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évben 1.244,9 
millió forint maradvány keletkezett, ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
16,3 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 1.228,6 millió forint. 
 



 

 

 
 

20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 312,7 209,8 67,1

Költségvetési maradvány 312,7 312,7 312,7 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 02 00  Oktatási, kulturális és sport PPP 
programok (302813)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 312,7 312,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 312,7 312,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 209,8 209,8
Összes kifizetés 209,8 0,0 209,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fenti jogcímcsoport 2016. évre vonatkozóan eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az Oktatási, kulturális és sport PPP-programok fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. év 
forrása az előző évek 312,7 millió forint maradványa volt. 
  
2016. évben nem történt kifizetés, azonban az 2016. év folyamán három Sport PPP program 
Sportcsarnok projekt, Tornaterem projekt és Tanuszoda projekt lezárásra került és 209,8 
millió forint felszabadult. 
 
A Kormány 209,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
átcsoportosítását rendelte el az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban 19,9 millió forint 
összegben és az 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban 189,9 millió forint összegben. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. december 31-i kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 102,9 millió forint. 
 
20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 11 131,8 11 251,2 11 251,2 11 829,8 11 374,8 102,2 96,2

Támogatás 11 576,6 11 251,2 11 251,2 11 251,2 11 251,2 97,2 100,0

Költségvetési maradvány 133,8 578,6 578,6 432,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 06 00  Hozzájárulás a Művészetek 
Palotájának működtetéséhez (256101)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 11 251,2 0,0 11 251,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 578,6 578,6 0,0
2016. évi módosított előirányzat 11 829,8 578,6 11 251,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 11 374,8 11 374,8
Összes kifizetés 11 374,8 0,0 11 374,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat a nettó 56.287 m2 hasznos alapterülettel rendelkező többfunkciós kulturális 
létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és 
fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti 
Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint 
finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz-, csatorna, fűtés, 
villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – 
beleértve a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére 
kerültek kiegyenlítésre. 

 
A 11.251,2 millió forint támogatás és 578,6 millió forint maradvány biztosította a 2016. évi 
kiadások fedezetét (11.829,8 millió forint).  
 
Az előirányzatból 2016. évben összesen 11.374,8 millió forint kifizetés történt. A 2017. évre 
áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 455,0 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem volt. 
 
20.36.7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 352,0 646,3 646,3 1 575,1 418,3 118,8 26,6

Támogatás 828,5 646,3 646,3 646,3 646,3 78,0 100,0

Költségvetési maradvány 452,3 928,8 928,8 205,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 36 07 00 Hozzájárulás a sportlétesítmények 
PPP bérleti díjához (270701)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 646,3 0,0 646,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 928,8 928,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 575,1 928,8 646,3 0,0 0,0 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 418,3 418,3
Összes kifizetés 418,3 0,0 418,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 646,3 millió forint. A Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult 15 tornaterem, 17 
tanuszoda, 1 sportcsarnok projektből 2012. év végén 9 tornaterem és 8 tanuszoda, majd 2013. 
évben további 1 tanuszoda, a 2014. évben pedig további 2 tanuszoda projekt kiváltásra került. 
A 2015. év folyamán két PPP tornaterem és egy PPP tanuszoda projekt kiváltása történt meg. 
 
Az előirányzat felhasználása az érvényben lévő szolgáltatási szerződések alapján az alábbiak 
szerint alakult: 
- 114,2 millió forint három sport PPP projektre került kifizetésre. A hat további projekt 

esetében a PPP projektek megszüntetése érdekében a létesítmények adásvételi szerződései 
megkötésre kerültek, így az ingatlanok a magánbefektetőktől az egyes önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. Számlázásra ennek következtében a projektek esetében nem került 
sor, de a PPP szolgáltatási szerződések megszüntetése a vonatkozó adásvételi szerződések 
és támogatási szerződések rendelkezésre állásának hiányában nem történhetett még meg.  

- Jogi tanácsadásra, perképviseletre és okiratszerkesztésre összesen 4,0 millió forint került 
kifizetésre.  

 
Az előirányzaton 2016. év végén 1.156,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből a 996,8 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 160,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
 
20.37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
 
20.37.3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 123,7 116,0 116,0 249,1 145,4 117,5 58,4

Támogatás 167,7 116,0 116,0 126,5 126,5 75,4 100,0

Költségvetési maradvány 78,7 122,6 122,6 155,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 37 03 00  Épületenergetikával és 
energiahatékonysággal összefüggő feladatok 
ellátása (302835)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 116,0 0,0 116,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 122,6 122,6 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 10,5 0,0 10,5
2016. évi módosított előirányzat 249,1 122,6 126,5 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 15,1 15,1
− gazdasági társaság 130,3 130,3
Összes kifizetés 145,4 0,0 145,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a támogatási rendszer 
lebonyolításának operatív feladatait kezelő NFSI Nonprofit Kft. részére.  
Az előirányzat célja forrás biztosítása az NFSI Nonprofit Kft.-nek az Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzattal, a Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása, valamint az Energiafelhasználási hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos 
meghatározott kezelő szervi feladatai ellátásához. Az előirányzat kiegészítő forrást biztosít 
továbbá az NFSI Nonprofit Kft. részére a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 
előirányzattal és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzattal kapcsolatos 
kezelőszervi feladatai ellátásához. 
 
Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása előirányzat 
2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 116,0 millió forint volt, melyet 
kiegészített a 122,6 millió forint maradvány. A 249,1 millió forint biztosított forrásból 145,4 
millió forint összegben teljesült kiadás.  
 
A 2016. évben keletkezett 103,7 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.  
 
20.38 Egyéb feladatok 
 
20.38.1 Nemzetközi tagdíjak  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 302,0 219,3 219,3 518,7 317,6 105,2 61,2

Támogatás 369,4 219,3 219,3 339,3 339,3 91,9 100,0

Költségvetési maradvány 112,0 179,4 179,4 160,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 01 00  Nemzetközi tagdíjak (280834) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 219,3 0,0 219,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 179,4 179,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 120,0 0,0 120,0
2016. évi módosított előirányzat 518,7 179,4 339,3 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 4,6 4,6
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,3 3,3
− egyéb (nemzetközi szerv.) 309,7 309,7
Összes kifizetés 317,6 0,0 317,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 219,3 millió forint volt. Az 
előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai, 
turisztikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi 
jogi kötelezettségek teljesítése.  
 
Az előirányzatból a tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta 2016. 
évben: 
 

Közlekedés: 
− AET (Európai Közlekedési Társulás), 
− ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek 

Európai Konferenciája), 
− ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet), 
− IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet), 
− OTIF (Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet), 
− CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája), 
− OSzZsD (Vasutak Együttműködési Szervezete), 
− ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia), 
− ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet). 

 
Energetika: 

− IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség), 
− Energia Charta, 
− IEF (Nemzetközi Energia Fórum), 
− IRENA (Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége). 

 
Hírközlés: 

− ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület), 
− CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája), 
− ECO (Európai Távközlési Iroda), 
− ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet), 
− EURISY (Űrhivatalok Európai Szervezete). 

 
Klímapolitika: 

− UNFCCC  (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény), 
− UNFCCC KP (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói 

Jegyzőkönyv), 
− ITL (Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló). 

 



 

 

 
 

 

Turisztika: 
− UNWTO (ENSZ Turisztikai Világszervezet), 
− OECD TC (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai 

Bizottsága), 
− IFTTA (Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma). 

 
Területfejlesztés: 

− OECD LEED (Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program). 
 
A 2016. évi tagdíj-kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez 2016 decemberében 120,0 
millió forint pótlólagos forrás került átcsoportosításra az NFM igazgatásáról, így egyes 
tagdíjak kifizetése 2017. évre húzódott át. 2017. januárban az IEA, CEMT/ITF, LEED, ICAO, 
ECAC, ITL, UNFCCC, UNFCCC KP, ETSI, ECO, CEPT és ERTICO tagdíjak kifizetésére 
került sor.  
 
Bár az Egyetemes Postaegyesület (UPU) tagságának feladata (és éves tagdíja, 60,0 millió 
forint) 2015. évben már átadásra került a Miniszterelnökség részére, az UPU tagdíj kapcsán a 
2016. évi NFM Nemzetközi tagdíjak előirányzatot – a Miniszterelnökséggel történt 
megegyezés alapján – további 30,0 millió forint átadási kötelezettség terhelte. 2016. év őszén 
azonban a feladat visszakerült az NFM-hez, a tagdíjra a Miniszterelnökség 30,0 millió forintot 
visszautalt.  
 
A fentieken túl az előirányzat részfeladataiban változást jelentett a turisztikai szakterület 
NFM-hez történő beintegrálódása. A turisztikai szakterület alábbi nemzetközi tagdíjaira 43,6 
millió forint került átadásra az NGM-től: 

− ENSZ Turisztikai Világszervezet (UNWTO), 
− Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Turisztikai Bizottsága (OECD 

TC), 
− Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma (IFTTA). 

 
Az előirányzaton 201,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 194,3 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 
millió forint. 
 
20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 234,4 55,2 55,2 366,3 111,5 47,6 30,4

Bevétel 0,1 0,2 0,2 200,0 100,0

Támogatás 55,8 55,2 55,2 139,0 139,0 249,1 100,0

Költségvetési maradvány 405,6 227,1 227,1 56,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  



 

 

 
 

 millió forintban, egy tizedessel 

20 38 02 00  Magán és egyéb jogi személyek 
kártérítése (280789)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,2 0,0 55,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 227,1 227,1 0,0
- Többletbevétel 0,2 0,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 83,8 0,0 83,8
2016. évi módosított előirányzat 366,3 227,3 139,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 27,2 27,2
− gazdasági társaság 1,9 1,9
− magánszemély 82,4 82,4
Összes kifizetés 111,5 0,0 111,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős 
bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói 
letétbe helyezés útján történő teljesítést), vagy a felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi 
jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeli jogi 
képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási díjának finanszírozása. 
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában 
2016. évre 55,2 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot biztosított a Kvtv. 
 
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján az NFM-ben 
működő Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság nyilvántartása szerint a névjegyzékbe 
való felvétel iránt sikertelenül pályázó felszámoló szervezetek által indított perekben hozott 
jogerős bírósági határozatok alapján az NFM javára 2016. évben 0,2 millió forint perköltség 
folyt be. 
 
A „Magán és egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. év 
végén forráshiány keletkezett, ezért a felszámolók névjegyzékével kapcsolatos ügyben 
megkötött megbízási szerződés-módosítás fedezetének biztosítása érdekében az NFM 
igazgatása terhére, belső átcsoportosítással történt meg a szükséges előirányzat biztosítása 
2016 decemberében. Az előirányzatról a felszámolók névjegyzékéhez kapcsolódóan az 
ügyvédi irodával kötött szerződésre 2016. évben mindösszesen 17,0 millió forint kifizetése 
történt meg. 
A Felszámolói jegyzék megújításával kapcsolatos kifizetések 2016. évben 2,0 millió forint 
összegben valósultak meg. 
 
Az 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a vörösiszap-katasztrófa magánszemély 
károsultjai részére biztosítandó állami segítségnyújtás céljából elkülönített 400,0 millió 
forintból 2016. évben 40,7 millió forint került kifizetésre.  
 
Az előirányzatról a Budapesti Vegyiművek Rt. Illatos úti telephely szennyezett felszín alatti 
vizének kitermelése és tisztítása projekthez kapcsolódó támogatási szerződéstől való elállás 
kapcsán a támogatási összeg és kamatai visszakövetelésére indított peres ügyben való jogi 
képviseletre 13,4 millió forint, az Edzőtermek Kkt. felperes által az NFM ellen vállalkozási 



 

 

 
 

díj megfizetése iránt indított perben jogi képviseletre 2,5 millió forint került kifizetésre 2016. 
évben. 

 
 Az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat rendelkezései alapján 2016. évben 27,2 millió 
forint maradvány átcsoportosítása történt meg az EMMI részére. 
 
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat terhére a 2016. évben mindösszesen 
111,5 millió forint kifizetés történt. 
 
Az előirányzat 2016. maradványa 254,8 millió forint, melyből 243,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 11,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 916,8 3 400,2 3 400,2 5 586,2 3 994,2 435,7 71,5

Bevétel 1 800,0 0,0

Támogatás 1 260,7 3 400,2 3 400,2 3 400,2 3 400,2 269,7 100,0

Költségvetési maradvány 42,1 2 186,0 2 186,0 5 192,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 03 00  Kormányzati szakpolitikai 
feladatok (301624)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 400,2 0,0 3 400,2
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 186,0 2 186,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5 586,2 2 186,0 3 400,2 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− alapítvány 2 612,2 2 612,2
− gazdasági társaság 1 382,0 1 382,0
Összes kifizetés 3 994,2 0,0 3 994,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kormányzati szakpolitika előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási 
előirányzata 3.400,2 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi maradvány 2.186,0 
millió forintos összege. 
 
Az előirányzat terhére a közbeszerzések lebonyolítását követően az alábbi szerződések 
kerültek megkötésre: 

− a Médianéző Kft.-vel 2015. július 31-én, 41 hónapra, 5.600,7 millió forint összegben 
kötött „Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati 
tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfigyelés, belföldi 
médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és 
médiahatás-vizsgálat nyújtása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel 
kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés. 



 

 

 
 

− a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal és Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel 
2015. október 16-án, 40 hónapra, 6.166,7 millió forint összegben kötött „Magas szintű 
állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó 
közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, 
valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során 
létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése” tárgyú 
vállalkozási szerződés.  

− a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal és Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel 
2015. december 17-én, 20 hétre, 791,9 millió forint összegben kötött „EU28 kutatás – 
aktuális európai ügyek, társadalmi- és politikai kérdések” tárgyú vállalkozási 
szerződés. 

 
Az előirányzat terhére 3.994,2 millió forint kifizetésére került sor, a 2016. évi maradványa 
1.592,0 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.487,4 
millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 104,6 millió forint. 
 
20.38.7 Állami többletfeladatok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 396,5 2 812,4 1 447,2 60,4 51,5

Bevétel 1 941,1 1 649,0 1 649,0 85,0 100,0

Támogatás 519,1 987,9 987,9 190,3 100,0

Költségvetési maradvány 111,8 175,5 175,5 157,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 07 00  Állami többletfeladatok (280845) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 175,5 175,5 0,0
- Többletbevétel 1 649,0 1 649,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 987,9 0,0 987,9
2016. évi módosított előirányzat 2 812,4 1 824,5 987,9 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (…db) 1 184,6 1 184,6
− nonprofit társaság 114,6 114,6
− gazdasági társaság 34,2 34,2
− önkormányzat/vagy intézménye 63,3 63,3
− egyéb (egyházi jogi szem.) 20,0 20,0

egyéb ( civil szervezet) 30,5 30,5
Összes kifizetés 1 447,2 0,0 1 447,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzatnak törvény szerinti forrása 2016. évben nem volt. A korábbi évek előirányzat-
maradványa 175,5 millió forint volt. 



 

 

 
 

Többletforrást jelentett a KKK részére irányítószervi hatáskörben előirt befizetési 
kötelezettség miatt befolyt 1.649,0 millió forint összegű bevétel, valamint az NFM igazgatása 
Szakmai Programok előirányzat terhére fejezeten belüli átcsoportosítás útján biztosított 
1.491,0 millió forint. Az előirányzatból év közben 20,0 millió forint átcsoportosítása történt 
meg a XIV. Belügyminisztérium fejezet, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 
részére, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatainak finanszírozása céljából. 
 
A 2016. évi módosított kiadási előirányzat 2.812,4 millió forint volt.  
 
Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére 
szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az 
előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, 
programok megvalósítására. 
 
A 2016. évi pénzügyi teljesítés 1.447,2 millió forint volt. 
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 1.365,2 millió forint, 
melyből 1.359,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 5,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
20.38.10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. m űködtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 360,0 396,0 396,0 436,0 436,0 121,1 100,0

Bevétel 200,0 0,0

Támogatás 200,0 396,0 396,0 396,0 396,0 198,0 100,0

Költségvetési maradvány 40,0 40,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 38 10 00    Az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 
(349451)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 396,0 0,0 396,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 40,0 40,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 436,0 40,0 396,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 436,0 436,0
Összes kifizetés 436,0 436,0 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a magyar állam nevében eljáró Alapító a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény (Vtv.) 3. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19. § (1) és 20. § (8) bekezdése értelmében kiadott 



 

 

 
 

9/2013. (III. 4.) RJGY határozat alapján, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság, vagy NFP Nonprofit Kft.) néven 100%-os állami 
tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.  
 
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. § m) 
pontja alapján az NFP Nonprofit Kft.-ben az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét az NFM gyakorolja 2018. december 31. napjáig. 
 
A Társaság létrehozásának célja a 2.000 LE (lakosegyenérték) feletti települések szennyvíz 
elvezetésének és tisztításának megoldására irányuló EU-projektek koordinálása, 
menedzselése. 
 
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. (XII. 19.) Korm. 
határozat (Korm. határozat) a Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról 
rendelkezik. A Korm. határozat alapján a Társaság az 5/2014. (XII. 2.) számú Alapítói 
Határozatban foglaltak szerint módosította a főtevékenységét és bővítette egyéb tevékenységi 
köreit. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2014. november 19-én döntött arról, hogy a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projektekben az 
NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vegyen részt, lássa el 
saját teljesítésben a projektmenedzsment feladatokat és bonyolítsa le a közbeszerzési 
eljárásokat. 
 
A Társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint 
működési költségek finanszírozása céljából az NFM a Kvtv.-ben meghatározott fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés formájában 396,0 millió forint összegben 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt. 
 
20.38.12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 558,2 440,8 440,8 440,8 440,8 79,0 100,0

Támogatás 445,3 440,8 440,8 440,8 440,8 99,0 100,0

Költségvetési maradvány 112,9 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 12 00  A Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. működtetése (340495)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 440,8 0,0 440,8
Módosítások jogcímenként
2016. évi módosított előirányzat 440,8 0,0 440,8 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 440,8 440,8
Összes kifizetés 440,8 440,8 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) 4. § (2) bekezdése értelmében a dohánytermék-
kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének 
előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére az Alapító 2012. 
október 29. napjával megalapította a 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő 
nonprofit részvénytársasági formában működő ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt.-t (Társaság, vagy ND Nonprofit Zrt.). 
 
Az ND Nonprofit Zrt. alaptevékenységein (általános közigazgatás, dohányáru-
kiskereskedelem, üzletvezetés, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, egészségügy, oktatás, 
kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása, konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése, egyéb humán-egészségügyi ellátás, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 
tevékenység, adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, reklámügynöki tevékenység, hirdetési 
kampány tervezése és megvalósítása, piac és közvélemény-kutatás, összetett adminisztratív 
szolgáltatás) kívül az Fdvtv. 10/C. §-a alapján további feladatokat (médiakampány szervezése, 
lebonyolítása, szakmai támogatása, közösségi megjelenés, sportrendezvényeken történő 
megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő 
együttműködés és egészségvédelmi programokban történő részvétel) lát el. 
 
A Társaság alapító okiratában, valamint az Fdvtv.-ben meghatározott tevékenységek 
ellátásához beruházási, valamint működési költségek finanszírozása céljából az NFM a Kvtv.-
ben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés formájában 
440,8 millió forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ND Nonprofit Zrt. 
részére. 
 
Az előirányzatnak 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradványa nem volt. 
 
20.38.14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 520,4 330,0 330,0 352,4 332,4 63,9 94,3

Bevétel 2,4 0,0

Támogatás 360,0 330,0 330,0 350,0 350,0 97,2 100,0

Költségvetési maradvány 160,4 2,4 2,4 1,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  



 

 

 
 

 millió forintban, egy tizedessel 
20 38 14 00  Megyei (fővárosi) kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása (220361)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 330,0 0,0 330,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2,4 2,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 20,0 0,0 20,0
2016. évi módosított előirányzat 352,4 2,4 350,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,3 0,3
− egyéb (civil szervezet) 332,1 332,1
Összes kifizetés 332,4 332,1 0,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 
támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 2016. évben 
330,0 millió forint volt, melyet kiegészített az év közben fejezeten belül átcsoportosított 20,0 
millió forint és a 2,4 millió forint maradvány. 
 
Az előirányzat célja a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása (országosan összesen 20 db). A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény rendelkezik a békéltető testületekről, a törvény szerint az állam 
mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik a békéltető testületek 
ügyszámarányos támogatásáról.  
 
A testületek 12.893 fogyasztói jogvitában jártak el 2016. évben, amely az előző évihez képest 
13%-os ügyszámnövekedést jelent. 
 
A támogatás felhasználására 2016. évben a fogyasztóvédelmi politika irányításáért felelős 
NFM támogatási szerződést kötött az előirányzat kedvezményezettjével, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK). Az MKIK a tárcával kötött szerződésben foglalt 
feltételekkel továbbszerződött a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarákkal.   
 
A békéltető testületek támogatására rendelkezésre álló előirányzat összege 330,0 millió forint 
volt. Az előirányzatból 320,1 millió forint a területi kamarák részére, míg 9,9 millió forint az 
előirányzat kedvezményezettjének, azaz az MKIK-nak került kifizetésre, előfinanszírozás 
útján. Eljáráson kívüli feladatként jelentkezik már ötödik éve a békéltető testületek 
tanácsadási tevékenysége. 2016. évben a tanácsadási tevékenységre a testületek között 20,0 
millió forint tartalékforrás került felosztásra, melynek pénzügyi teljesítése a 2017. évben 
esedékes.  
 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 20,0 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 



 

 

 
 

20.38.15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 46,1 61,3 61,3 88,7 87,3 189,4 98,4

Bevétel 0,2 0,5 0,5 250,0 100,0

Támogatás 68,3 61,3 61,3 59,3 59,3 86,8 100,0

Költségvetési maradvány 6,6 28,9 28,9 437,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 15 00  Fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesületek támogatása (208349)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 61,3 0,0 61,3
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 28,9 28,9 0,0
- Többletbevétel 0,5 0,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -2,0 0,0 -2,0
2016. évi módosított előirányzat 88,7 29,4 59,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 0,9 0,9
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,4 0,4
− egyéb (civil szervezet) 86,0 86,0
Összes kifizetés 87,3 86,0 1,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2016. évben is pályázati úton történt. A 
pályázat célja, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltakkal 
összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását célzó feladatok megvalósítását támogassa.  
 
A pályázati kategóriák között szerepelt a közérdekű kereset indítása, a fogyasztói tudatosság 
növeléséhez szükséges ismeretek átadása, a közösségi médiakampány, valamint az 
információs kampány. A támogatási időszak 2016. június 1. és 2017. május 31. közötti 
időszak.  
Az előirányzattal összefüggő kezelői feladatok ellátására az NFM 2016. évben az NFH-t 
jelölte ki. Az NFM a pályázat kezelőszervi feladatok ellátására együttműködési megállapodást 
kötött az NFH-val 2,0 millió forint összegben.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. év eredeti előirányzata 61,3 millió forint volt, melyből 
59,3 millió forint a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatása 
(FV-I-16)” nevű pályázatra került felhasználásra. A fennmaradó 2,0 millió forint a 
pályázatkezelői feladatainak ellentételezésére szolgált.  
 
Összesen 33 pályázat érkezett, ebből 1 volt érvénytelen. Az érvényes 32 db pályázatból 28 db 
került támogatásra 58,3 millió forint összegben, amely összesen 15 db szervezet támogatását 
jelentette. A 2015. évi 28,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány is 
felhasználásra került. 



 

 

 
 

 
A 2016. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány 1,5 millió forint volt, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20.38.17 Bányabezárás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9 100,0

Támogatás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 17 00  Bányabezárás (351984) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 038,5 0,0 1 038,5
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,6 0,0 -3,6
2016. évi módosított előirányzat 1 034,9 0,0 1 034,9 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 1 034,9 1 034,9
Összes kifizetés 1 034,9 0,0 1 034,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A „Bányabezárás” megnevezésű előirányzat 2015. évben központi kezelésű volt, 2016. január 
1-jétől vált fejezeti kezelésű előirányzattá. 
 
Az Országgyűlés 1990. évben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A 
költségvetési forrás a még hátralévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – 
korábban felmerült – bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok 
megelőzését, a humán jellegű kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-
kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást, kútfelszámolást, rekultivációt finanszírozza. 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. 
§ alapján – a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési 
feladatok elvégzésére kötelezett részére a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után 
fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésére, az állami szénbányászatból 
kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő 
szénhidrogén-kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátására, valamint az abban 
történő közreműködés céljára, illetve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb 
kártérítési kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségek fedezetének 
biztosítására. 
 
A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 
tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet – a Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH Kft.) – közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát 



 

 

 
 

el – illetve annak végrehajtásában közreműködik –, melyet a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ír elő. 
 
A bányabezárási feladatokkal összefüggő tevékenység megvalósítása a következő főbb 
részfeladatokból áll: 

− Szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb 
állami kötelezettségek ellátása: bányabezárás, tájrendezési, bányakár, vagyonhoz 
kötött és szénbányászati humán kötelezettségek ellátása. 

− Állami tulajdonú szénhidrogénkutak (bányászati mélyfúrások) kezelése: A 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36.§ (5a) bekezdése alapján a feladat 
ellátása állami kötelezettség. 

− A feladatokat ellátó BVH Kft. működési költségei finanszírozása. 
 

Az előirányzat felhasználása jogszabály által kijelölt kedvezményezettel kötendő támogatási 
szerződés útján történt.  
 
A Kvtv. alapján a „Bányabezárás ” fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi támogatási 
előirányzata 1.038,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási 
előirányzata 1.038,5 millió forint.  
 
Mivel az előirányzat központosítottból fejezeti kezelésűvé vált, a korábban Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) által végezett támogatás kifizetések helyett, a támogatás kifizetéséről az 
NFM, illetve Kincstár intézkedik. 
 
Az előirányzati forrás 2016. évben kifizetésre került előfinanszírozás útján, 3,6 millió forint 
pedig tranzakciós illeték finanszírozására átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére, 
így maradvány nem keletkezett. 
 
20.38.19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 000,0 2 000,0 0,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 19 00  Balaton Területfejlesztési 
koncepció és Stratégiai Program (359617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
 
Kvtv. módosítása következtében a Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 
2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.000,0 millió forint volt, mely forrás 
terhére került sor a balatoni strandok szolgáltatási minőségének javítása és nyitva tartásuk 
növelésének ösztönzése, valamint a klasszikus strandfunkciók mellett élmény-elemek 
kiviteleztetésére vonatkozó támogatás biztosítására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-n 
(MTÜ) keresztül. Az MTÜ által kiírt pályázati eljárás eredményeképpen 55 strand 



 

 

 
 

fejlesztésére kerül sor a forrás terhére. Az előirányzat biztosított fedezetet a pénzügyi 
tranzakciós illetékre is.  
 
A támogatási szerződés megkötésére az NFM és az MTÜ Zrt. között 2016. évben sor került, a 
támogatási összeg átutalása 2017. évben történt meg, amely 2016. december 31-én 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.  
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 2.000,0 millió forint, melyből 1.993,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 7,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány.  
 
20.38.20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 7 200,3 7 200,3 100,0

Támogatás 7 200,3 7 200,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 20 00  2017.évi FINA Világbajnokság 
lebonyolításának támogatása (359673)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 7 200,3 0,0 7 200,3
2016. évi módosított előirányzat 7 200,3 0,0 7 200,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 7 200,3 7 200,3
Összes kifizetés 7 200,3 7 200,3 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása előirányzat eredeti 
előirányzattal nem rendelkezik. 
A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. 
(X.7.) Korm. határozatban a Szervező Bizottság munkaszerveként a Bp2017 Világbajnokság 
Szervező és Lebonyolító Nonprofit Zrt. került kijelölésre.  
A XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (FINA 
világbajnokság) megvalósításához a Kormány a Bp2017 Világbajnokság Szervező és 
Lebonyolító Nonprofit Zrt. részére a 2037/2016 Korm. határozattal 15.540,9 millió forint, a 
2043/2016. Korm. határozattal 27.178,3 millió forint, a 2073/2016 Korm. határozattal 3.490,8 
millió forint, a 2074/2016. Korm. határozattal 5.000,0 millió forint összegű 
kötelezettségvállalási keretet hagyott jóvá. 
A fenti kormányhatározatok alapján a FINA világbajnokság lebonyolításának támogatási 
forrása mindösszesen 51.210,0 millió forint, amelyből a Támogató által biztosítandó 
költségvetési támogatás összege 49.067,7 millió forint, valamint a megvalósításból származó 
tervezett bevétel összege 2.142,3 millió forint. A Támogató által biztosítandó költségvetési 



 

 

 
 

támogatásból a Kormány az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozatában a 2016. évre 7.200,3 
millió forintot bocsátott rendelkezésre az előirányzaton. A rendelkezésre bocsátott összeg 
terhére a Felek 2016. december 5-én támogatási szerződést kötöttek.  
 
20.38.23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 312,3 2 674,4 62,0

Bevétel 2 312,3 2 312,3 100,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 38 23 00  Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatók támogatása (361006)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
- Többletbevétel 2 312,3 2 312,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 312,3 2 312,3 2 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 2 586,2 2 586,2
− önkormányzat/vagy intézménye 88,2 88,2
Összes kifizetés 2 674,4 0,0 2 674,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról szóló 
2048/2016. Kormány határozatban a Kormány döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
fenntartható működésének biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 
2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszakának veszteségei támogathatóságáról. 
A támogatásban részesülők köréről szóló egyedi döntést a Korm. határozat tartalmazza. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított összeg 4.312,3 millió forint volt. Az NFM a 
Korm. határozatban szereplő 82 támogatandó vállalkozás közül 69 hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatóval kötött szerződést 4.159,5 millió forint összegben. A támogatási előleg 
összege legfeljebb a támogatás 80%-a lehetett. Az előlegként 2016. decemberben kifizetett 
összeg 2.674,4 millió forint volt. 
 
Az előlegen túl fennmaradó rész, 1.485,1 millió forint, kifizetésére a támogatási előleggel 
történő elszámolást követően kerül sor 2017. június 30-ig.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20.39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
 
20.39.1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 400,0 2 940,0 2 940,0 2 442,0 710,0 177,5 29,1

Támogatás 2 442,0 2 940,0 2 940,0 0,0

Költségvetési maradvány 400,0 2 442,0 2 442,0 610,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 01 00  Budapest Bozsik Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344773)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 940,0 0,0 2 940,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -2 928,8 0,0 -2 928,8
- Előirányzat-maradvány 2 442,0 2 442,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -11,2 0,0 -11,2
2016. évi módosított előirányzat 2 442,0 2 442,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 210,0 0,0 210,0
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 500,0 0,0 500,0
Összes kifizetés 710,0 0,0 710,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése előirányzat 2016. évi 
eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 2.940,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 
a 2015. évi maradvány 2.442,0 millió forintos összege. Az előirányzatot csökkentette az 
előirányzat-átcsoportosítás formájában NFM igazgatása részére átadott 11,2 millió forint.   
Az1787/2016. (XII. 16.) Korm. határozattal és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal  a 
projekt csúszása miatt 2016. évben az előirányzatból 3.438,8 millió forintot került 
átcsoportosításra más előirányzatok javára. A visszapótlásról az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. 
határozat rendelkezik, mely szerint a projektre 3.438,8 millió forint  visszapótlása 2017. év III. 
negyedévében szükséges. 
Az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban kijelölésre kerültek a labdarúgó létesítmények, 
amelyek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fognak megvalósulni. Az 
1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1753/2014. (XII.15.) Korm. 
határozat rendelkezik arról, hogy a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztésére 5.550,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor. 
A beruházás célja egy UEFA IV. kategóriájú 8.000 férőhelyes, fedett lelátóval rendelkező 
stadion kialakítása. A beruházás megvalósításához szükséges jogerős építési 
engedélyrendelkezésre áll. A vagyonkezelő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a 
Budapest Bozsik Stadion építészeti-műszaki terveihez kapcsolódó felhasználási engedély 
megszerzése témában. A tervek megszerzését követően kerülhet sor a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírására.  



 

 

 
 

Az NSK-val a támogatási szerződés 2.100,0 millió forint összegben 2015. december 29-én 
került aláírásra, melyből 2015. évben 168,0 millió forint előirányzat átadással rendelkezésre 
bocsátásra került a kedvezményezett részére, . 2016. december 31-ig 200,0 millió forint pedig 
átutalására került sor. 510,0 millió forint Korm. határozat alapján, mint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalásra került fejezeten belül. Az 
előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.732,0 millió forint. 
 
20.39.3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 560,0 5,8 5,8 1,0 100,0

Támogatás 5,8 0,0

Költségvetési maradvány 560,0 5,8 5,8 1,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 03 00 Budapest Szusza Ferenc Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344795)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 5,8 5,8 0,0
2016. évi módosított előirányzat 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 5,8 0,0 5,8
Összes kifizetés 5,8 0,0 5,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5,8 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése az NSK részére a 2016. évben megtörtént. Eredeti előirányzattal 
és 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 419,9 0,0

Költségvetési maradvány 419,9 419,9 419,9 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban egy tizedessel 

20 39 05 00 Nyíregyháza labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344817)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 419,9 419,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 419,9 419,9 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt. 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 419,9 millió forint. 
 
20.39.6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 702,1 4 648,0 2 602,0 370,6 56,0

Bevétel 2 602,0 2 602,0 100,0

Támogatás 498,1 1 750,0 1 750,0 351,3 100,0

Költségvetési maradvány 500,0 296,0 296,0 59,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 06 00 Budapest Illovszky Rudolf Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (344828)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 296,0 296,0 0,0
- Többletbevétel 2 602,0 2 602,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 750,0 0,0 1 750,0
2016. évi módosított előirányzat 4 648,0 2 898,0 1 750,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 602,0 39,0 2 563,0
Összes kifizetés 2 602,0 39,0 2 563,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 296,0 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben nem történt meg.  
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év folyamán 1.750,0 millió forint 
összegű fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Budapest Illovszky Rudolf Stadion Nemzeti 
Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése céljából, amely összeg támogatási 
szerződés keretében került lekötésre. Az 1.750,0 millió forint terhére pénzügyi teljesítés nem 
történt. 
 
Az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által 2.602,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára, amely összeg támogatói okirattal került lekötésre és kifizetésre. 



 

 

 
 

A 2016. évben teljesített kifizetések összeg a Vasas SC, mint a támogatási szerződés 
kedvezményezettje.  2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.046,0 
millió forint. 
 
20.39.7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 955,9 406,1 249,1 26,1 61,3

Támogatás 747,2 157,0 157,0 21,0 100,0

Költségvetési maradvány 457,9 249,1 249,1 54,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 07 00 Zalaegerszeg labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344839)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 157,0 0,0 157,0
- Előirányzat-maradvány 249,1 249,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 406,1 249,1 157,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 249,1 39,0 210,1
Összes kifizetés 249,1 39,0 210,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 249,1 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat által 157,0 millió forint került átcsoportosításra, melynek terhére megkötésre került 
a támogatási szerződés módosítása a ZTE Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében történő fejlesztése céljából, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 157,0 millió forint. 
 
20.39.9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 501,3 360,0 71,8

Bevétel 141,3 141,3 100,0

Előirányzat-maradvány 360,0 360,0 360,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 09 00 Kecskemét labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344851)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 360,0 360,0 0,0
- Többletbevétel 141,3 141,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 501,3 501,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 360,0 0,0 360,0
Összes kifizetés 360,0 0,0 360,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 360,0 millió forint, 
melynek összege az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés keretében 
141,3 millió forint összegű visszafizetés történt az előirányzat javára. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 141,3 millió forint. 
 
20.39.11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 32,4 1 366,7 527,6 1 628,4 38,6

Támogatás 239,1 600,0 600,0 250,9 100,0

Költségvetési maradvány 560,0 766,7 766,7 136,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban egy tizedessel 

20 39 11 00 Paks labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344873)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 600,0 0,0 600,0
- Előirányzat-maradvány 766,7 766,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 366,7 766,7 600,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 527,6 6,0 521,6
Összes kifizetés 527,6 6,0 521,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 766,7 millió forint, 
melyből a 2016. évben 527,6 millió forint összegű kifizetés történt Paks Város 
Önkormányzata részére. 



 

 

 
 

Az 1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat 600,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére megkötésre került a Paks, Fehérvári úti Stadion 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésével összefüggő költségek 
finanszírozása tárgyú támogatási szerződés módosítása, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 839,1 millió forint. 
 
20.39.12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 506,1 506,1 100,0

Költségvetési maradvány 506,1 506,1 506,1 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 12 00 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344884)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 506,1 506,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 506,1 506,1 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 506,1 0,0 506,1
Összes kifizetés 506,1 0,0 506,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 506,1 millió forint, mely 
az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal és 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 403,7 814,1 239,1 59,2 29,4

Támogatás 564,1 250,0 250,0 44,3 100,0

Költségvetési maradvány 403,7 564,1 564,1 139,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 39 13 00 Békéscsaba labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (344895)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 250,0 0,0 250,0
- Előirányzat-maradvány 564,1 564,1 0,0
2016. évi módosított előirányzat 814,1 564,1 250,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 239,1 14,5 224,6
Összes kifizetés 239,1 14,5 224,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 564,1 millió forint, 
melyből 239,1 millió forint összegű kifizetés történt a 2016. évben. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 250,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, mely szerződésmódosítás keretében került lekötésre Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 575,0 millió forint. 
 
20.39.15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 13,4 1 923,5 737,0 5 500,0 38,3

Támogatás 1 486,9 450,0 450,0 30,3 100,0

Költségvetési maradvány 1 473,5 1 473,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 15 00 Kisvárda labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345028)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 450,0 0,0 450,0
- Előirányzat-maradvány 1 473,5 1 473,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 923,5 1 473,5 450,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 737,0 27,3 709,7
Összes kifizetés 737,0 27,3 709,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 



 

 

 
 

Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.473,5 millió forint, 
melyből az év során 737,0 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 450,0 millió forint összegű többletforrás biztosított, 
melynek terhére a 2016. évben nem történt kötelezettségvállalás. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege 450,0 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 736,5 millió forint. 
 
20.39.16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 83,2 83,2 845,0 215,7 25,5

Támogatás 596,7 83,2 83,2 248,3 248,3 41,6 100,0

Költségvetési maradvány 596,7 596,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 16 00 Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
tartalékkerete (345039)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 83,2 0,0 83,2
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 244,0 0,0 244,0
- Előirányzat-maradvány 596,7 596,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -78,9 0,0 -78,9
2016. évi módosított előirányzat 845,0 596,7 248,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 142,0 142,0 0,0
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 27,2 0,0 27,2
− önkormányzat/vagy intézménye 46,5 7,4 39,1
Összes kifizetés 215,7 149,4 66,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént Kozármisleny Város Önkormányzata 
részére. A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 83,2 millió forint, melyből 
Tarpa Város Önkormányzatának többletigénye finanszírozása céljából 50,0 millió forint az 
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések előirányzat javára átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzatot terhelő kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozása céljából 28,9 
millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből az 1049/2016. (II. 15.) 
Korm. határozat által 529,5 millió forint az előirányzat javára visszahagyásra került, valamint 
142,0 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 



 

 

 
 

Az 1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványból 27,2 millió forint összegű átcsoportosításról döntött. 
 
Putnok Város Önkormányzatával a 2016. évben 257,2 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre, melyből 6,5 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 244,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melyből a Mádi Football Clubbal 143,7 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 394,4 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 234,9 millió forint. 
 
20.39.17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 514,9 35 888,5 35 888,5 58 183,9 58 152,4 2 312,3 99,9

ebből:  személyi juttatás 24,8 24,8

Támogatás 41 113,4 35 888,5 35 888,5 31,5 31,5 0,1 100,0

Költségvetési maradvány 19 553,9 58 152,4 58 152,4 297,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 17 00  Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás támogatása (343839)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35 888,5 0,0 35 888,5 24,8
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -27 533,8 0,0 -27 533,8
- Előirányzat-maradvány 58 152,4 58 152,4 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -8 323,2 0,0 -8 323,2
- Egyéb módosítások -24,8
2016. évi módosított előirányzat 58 183,9 58 152,4 31,5 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 3 970,4 3 970,4 0,0
− saját más fejezeti kezelésű előirányzata 54 084,9 69,2 54 015,7
− nonprofit társaság 97,1 97,1 0,0
Összes kifizetés 58 152,4 4 136,7 54 015,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, 
illetve támogatási előirányzata 35.888,5 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2015. évi 
maradvány 58.152,4 millió forintos összege. Tekintettel a beruházás előrehaladására a 2016. 
évi előirányzat felhasználása nem szükséges a beruházáshoz, így az átcsoportosításra került 
fejezeten belül más sportfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatra. 
 



 

 

 
 

Az előirányzat forrást biztosít a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása program keretében 
a Puskás Ferenc Stadion egy legmagasabb kategóriájú, multifunkcionális sportközponttá 
történő átépítésére az 1098/2017. (III.6.) Korm. határozatnak megfelelően.  
Az EMMI és az NSK 2014. április 7-én támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás megvalósítása érdekében, amelyet az NFM, mint szerződéses jogutód és 
az NSK 2016. november 24-én módosítottak. A szerződésbe kedvezményezettként a KKBK 
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság is bevonásra került. 
A Kormány kiemelt fejlesztési célnak tekinti a budapesti Istvánmező rehabilitációs 
programját, különösen a Nemzeti Olimpiai Központ megvalósítása programot, amely során új, 
legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65.000 fő befogadására alkalmas új Puskás Ferenc 
Stadion létesül. A 2016. évben befejeződtek a régi stadion bontási munkálatai és a helyszíni 
előkészítési munkák. A tervek rendelkezésre álltak és a kivitelezésre a közbeszerzés kiírása 
megtörtént. Az új létesítmény kivitelezésének megkezdése 2017. évben, a befejezése 2019. év 
végére tervezett. 
A támogatás összege 61.140,1 millió forint, amelyből az NFM-et, mint Támogatót 60.425,4 
millió forint terhel. A támogatás terhére Támogató 6.305,2 millió forintot folyósított. A 
Támogatót még terhelő kötelezettségvállalás összeg 54.120,18 millió forint. 
A Kormány az 1787/2016. (XII. 16.) Korm. határozattal  és az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. 
határozattal a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére összesen 59.314,2 millió forint átcsoportosítását rendelte el, melynek visszapótlása 
szükséges. Az elcsoportosításra került összegből a szerződést 54.120,2 millió forint érinti.  
Az 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében a 2017-2018. években további források 
kerülnek visszapótlásra az alábbi ütemezés szerint: 

a) a 2017. év első félévében: 8 000,0 millió forint, illetve 
b) a 2017. év második félévében: 26 201,5 millió forint, valamint 
c) a 2018. évben 25 112,7 millió forint. 

 
A KKBK NZrt. részére 31,5 millió forint összegű támogatási szerződés került aláírása 2016 
decemberében az alábbi feladatra: 
Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztéséhez kapcsolódó ötletpályázatok kiírásához 
szükséges előkészítő felmérések, munkálatok elvégzése, különösen: 

− meglévő épület felmérése, bontási tervek előkészítése; 
− tervpályázattal kapcsolatos bonyolító és programozó mérnöki feladatok ellátása; 
− tervpályázati ütemezések, forrásszükségletek, és a tervpályázati programok 

összeállítása. 
 

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 31,5 millió forint. 
 
20.39.19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 259,6 1 496,3 1 496,3 66,2 100,0

Támogatás 1 496,3 0,0

Költségvetési maradvány 2 259,6 1 496,3 1 496,3 66,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban egy tizedessel 

20 39 19 00  Nemzeti Kézilabda Akadémia 
támogatása (343851)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 496,3 1 496,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 496,3 1 496,3 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 496,3 88,2 1 408,1
Összes kifizetés 1 496,3 88,2 1 408,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.496,3 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént az NSK részére a balatonboglári 
Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósítása céljából. 
 
Az előirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal és kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
20.39.21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás 
Stadion fejlesztésének támogatása) 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 8 286,5 7 529,7 90,9

Támogatás 4 956,8 0,0

Költségvetési maradvány 3 329,7 8 286,5 8 286,5 248,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 21 00  Szombathelyi sportcélú 
beruházások támogatása (343884)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 8 286,5 8 286,5 0,0
2016. évi módosított előirányzat 8 286,5 8 286,5 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 7 529,7 0,0 7 529,7
Összes kifizetés 7 529,7 0,0 7 529,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.286,5 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben 7.529,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 



 

 

 
 

Az előirányzat forrást biztosít Szombathelyen egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó 
stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával összefüggő 
beruházáshoz az 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatnak megfelelően. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. év során 4.977,2 millió forint 
összegű éven túli kötelezettségvállalás történt a 2017. évi forrás terhére. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 756,8 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.39.22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 417,0 4 263,0 4 263,0 16 117,2 753,6 180,7 4,7

Támogatás 4 484,2 4 263,0 4 263,0 7 549,9 7 549,9 168,4 100,0

Költségvetési maradvány 4 500,0 8 567,3 8 567,3 190,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 22 00  Székesfehérvári Sóstói Stadion 
fejlesztésének támogatása (343895)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 263,0 0,0 4 263,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 300,0 0,0 3 300,0
- Előirányzat-maradvány 8 567,3 8 567,3 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -13,1 0,0 -13,1
2016. évi módosított előirányzat 16 117,2 8 567,3 7 549,9 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 753,6 260,0 493,6
Összes kifizetés 753,6 260,0 493,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.567,3 millió forint, 
melyből a 2016. év során 753,6 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása sor 2016. évi eredeti kiadási, 
illetve támogatási előirányzata 4.263,0 millió forint, melyből 13,1 millió forint a kincstári 
díjak és tranzakciós illeték finanszírozása céljából az NFM igazgatása részére 
átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat javára az 1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat által 3.300,0 millió forint 
került átcsoportosításra, ennek eredményeképpen 7.538,4 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre a Székesfehérvár Sóstói Stadion rekonstrukciójával, valamint a 
székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó 
rehabilitációjával összefüggő beruházás megvalósítása érdekében az 1285/2015. (IV. 30.) 
Kormány határozatnak megfelelően. 



 

 

 
 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15.352,0 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,6 millió forint. 
 
20.39.23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 646,0 2 646,0 9 360,4 6 965,0 74,4

Támogatás 2 740,4 2 646,0 2 646,0 5 123,7 5 123,7 187,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 496,3 4 236,7 4 236,7 283,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 23 00  Diósgyőri Stadion fejlesztésének 
támogatása (343906)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 646,0 0,0 2 646,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 100,0 0,0 3 100,0
- Előirányzat-maradvány 4 236,7 4 236,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -622,3 0,0 -622,3
2016. évi módosított előirányzat 9 360,4 4 236,7 5 123,7 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 6 965,0 0,0 6 965,0
Összes kifizetés 6 965,0 0,0 6 965,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat 2016. évi eredeti kiadási, illetve 
támogatási előirányzata 2.646,0 millió forint. Az előirányzatot növelte a 2014. évi maradvány 
4.236,7 millió forintos összege, Az előirányzatot csökkentette az előirányzat-átcsoportosítás 
formájában NFM igazgatása részére átadott 22,3 millió forint. 
Az 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat rendelkezik a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó 
intézkedésekről. A Program keretében a Miskolc közigazgatási területén, a jelenlegi 
labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül, valamint a 
stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztések 
valósulnak meg. 
A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítása 
2016. október 7-én került aláírásra a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-vel. A támogatási 
szerződés összege 6.214,1 millió forint. 2015-2016. években összesen 4.118,7 millió forint 
került kiutalásra.  
A projekt keretében az új létesítmény tervei elkészültek, a generálkivitelező közbeszerzés 
keretében kiválasztásra került. A régi létesítmény elbontása megtörtént, az új alapozása és az 
ehhez kapcsolódó kivitelezési munkák megkezdődtek 2016. évben. A projekt várható 
befejezése 2018. I. negyedév. 



 

 

 
 

Ugyanezen projekthez kapcsolódóan a Kormány a 2016. évben további 3.100,0 millió forintot 
hagyott jóvá az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozatban, melyhez kapcsolódó támogatói 
okirat aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2016 decemberében megtörtént. 
Az MVSC Sporttelep rekonstrukciójára 2016 júniusában kötött támogatási szerződés összege 
900,0 millió forint, melyből 600,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás keretében átadásra 
került az NSK részére. A maradék 300,0 millió forint 2016. évben előirányzat 
átcsoportosítással történő átadására nem került sor, tekintve, hogy az NSK a pénzügyi 
részelszámolás benyújtásával – mely a kifizetés feltétele volt – késedelembe esett.  
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.395,4 millió forint. 
 
20.39.24 Tornaterem-építési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 43,5 2 970,0 2 970,0 8 069,7 4 404,0 10 124,1 54,6

ebből:  személyi juttatás 65,0 65,0

Bevétel 546,5 0,0

Támogatás 2 885,9 2 970,0 2 970,0 1 794,8 1 794,8 62,2 100,0

Költségvetési maradvány 2 886,0 6 274,9 6 274,9 217,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 24 00  Tornaterem-építési program 
(343973)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 65,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -1 175,2 0,0 -1 175,2
- Előirányzat-maradvány 6 274,9 6 274,9 0,0
2016. évi módosított előirányzat 8 069,7 6 274,9 1 794,8 65,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 4 404,0 0,0 4 404,0
Összes kifizetés 4 404,0 0,0 4 404,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.274,9 millió forint, 
melyből 4.404,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt az év során. Összesen 24 db. 
tornaterem beruházásának megvalósítására kerül. sor. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, melyből 
1.175,2 millió forint az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításrakerült, 
melynek visszapótlása szükséges. 
 
A 2016. évi előirányzat terhére 1.794,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt a 
Tornaterem-építési program tárgyú támogatási szerződés módosítása által. 
 



 

 

 
 

A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Iskolához csatlakozó 
tornaterem építése tárgyú támogatási szerződés keretében a 2016. év során pénzügyi teljesítés 
nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 3.665,7 millió forint. 
 
20.39.25 Tanuszoda-fejlesztési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1,0 2 970,0 2 970,0 9 276,2 6 045,7 604 570,0 65,2

ebből:  személyi juttatás 65,0 65,0

Bevétel 270,0 0,0

Támogatás 2 888,3 2 970,0 2 970,0 3 230,5 3 230,5 111,8 100,0

Költségvetési maradvány 2 888,4 6 045,7 6 045,7 209,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 25 00  Tanuszoda-fejlesztési program 
(343984)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 65,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 400,0 0,0 1 400,0
- Előirányzat-maradvány 6 045,7 6 045,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 139,5 0,0 -1 139,5 -64,3
- Egyéb módosítások -0,7
2016. évi módosított előirányzat 9 276,2 6 045,7 3 230,5 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 6 045,7 0,0 6 045,7
Összes kifizetés 6 045,7 0,0 6 045,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.045,7 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. év folyamán megtörtént. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, melyből 
2.960,1 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 1.400,0 millió forint összegű többletforrást 
biztosított, melynek terhére az NSK-val megtörtént a támogatási szerződés módosítása. 
 
A támogatási szerződés keretében 1.139,5 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az 
NSK részére a Tanuszoda-fejlesztési program tárgyú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.220,5 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 9,9 millió forint. 
 
 



 

 

 
 

20.39.26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 890,0 315,0 10,9

Támogatás 2 435,1 455,0 455,0 18,7 100,0

Költségvetési maradvány 2 435,0 2 435,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 39 26 00  A nyugat-magyarországi 
utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
(348406)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 435,0 2 435,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 455,0 0,0 455,0
2016. évi módosított előirányzat 2 890,0 2 435,0 455,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 315,0 315,0 0,0
Összes kifizetés 315,0 315,0 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.435,0 millió forint, 
melyből 315,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 500,0 millió forint az 
NGM hozzájárulásával az előirányzat javára átcsoportosításra került, melyből a támogatási 
szerződés keretében 45,0 millió forint az NSK részére átadásra került. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.575,0 millió forint. 
 
20.39.27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 3 695,2 0,0

Támogatás 2 002,5 1 692,7 1 692,7 84,5 100,0

Költségvetési maradvány 2 002,5 2 002,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 27 00  A dél-pesti utánpótlás-nevelési 
centrum beruházása (348417)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 002,5 2 002,5 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 692,7 0,0 1 692,7

2016. évi módosított előirányzat 3 695,2 2 002,5 1 692,7 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.002,5 millió forint, 
melyből pénzügyi teljesítés nem történt a 2016. évben. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 1.692,7 millió forint az 
előirányzat javára átcsoportosításra került, mely az NSK-val támogatási szerződés-módosítás 
keretében lekötésre került a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósítása céljából, 
pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.695,2 millió forint. 
 
20.39.28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 664,7 0,0

Támogatás 1 364,7 300,0 300,0 22,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 364,7 1 364,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 28 00  A pécsi Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia beruházás (348428)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 364,7 1 364,7 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 300,0 0,0 300,0
2016. évi módosított előirányzat 1 664,7 1 364,7 300,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.364,7 millió forint, 
melyből pénzügyi teljesítés nem történt a 2016. évben. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az év során 300,0 millió forint az 
előirányzat javára átcsoportosításra került, mely az NSK-val támogatási szerződés-módosítás 
keretében lekötésre került a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása céljából, 
pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.664,7 millió forint. 
 



 

 

 
 

20.39.29 Gödöllői uszoda beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 3 175,2 1 091,2 34,4

Támogatás 3 175,2 0,0

Költségvetési maradvány 3 175,2 3 175,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 29 00  Gödöllői uszoda beruházás 
(348439)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 175,2 3 175,2 0,0
2016. évi módosított előirányzat 3 175,2 3 175,2 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 091,2 186,4 904,8
Összes kifizetés 1 091,2 186,4 904,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege: 3.175,2 
millió forint. 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az NSK-val a 2015. évben megkötött 
„a Gödöllői uszoda beruházás megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés keretében 1.091,2 
millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2.084,0 millió forint. 
 
20.39.30 Tatabányai multifunkcionális csarnok  
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 500,0

Támogatás 500,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 30 00  Tatabányai multifunkcionális 
csarnok beruházás (348440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 500,0 0,0 500,0
- Korm. hatáskörben -500,0 0,0 -500,0
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 
 

Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat 500,0 millió forint, mely az 
1787/2016. (XII. 19.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges. Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.31 Veszprémi uszoda beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 24,9 24,9 100,0

Támogatás 24,9 0,0

Költségvetési maradvány 24,9 24,9 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 31 00  Veszprémi uszoda beruházás 
(351051)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -400,0 0,0 -400,0
- Előirányzat-maradvány 24,9 24,9 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 400,0 0,0 400,0
2016. évi módosított előirányzat 24,9 24,9 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 24,9 2,0 22,9
Összes kifizetés 24,9 2,0 22,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 24,9 millió forint, 
melynek pénzügyi teljesítése a 2016. évben megtörtént. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzat nem volt, az év közben fejezeten  
belül biztosított 400,0 millió forint az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által 
átcsoportosításra került, melynek visszapótlása szükséges. 
 
A 2016. évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási 
szerződés keretében 0,4 millió forint összegű visszafizetés történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
 
 



 

 

 
 

20.39.32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 067,3 0,0

Támogatás 500,0 500,0 100,0

Költségvetési maradvány 567,3 567,3 567,3 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 32 00 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344917)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 500,0 0,0 500,0
- Előirányzat-maradvány 567,3 567,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 1 067,3 567,3 500,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 567,3 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben nem történt kifizetés. Az előirányzat 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett, az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 500,0 millió forint 
összegű többletforrást biztosított az előirányzat javára, melynek terhére Siófok Város 
Önkormányzatával megkötésre került a támogatási szerződés. Az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.067,3 millió forint. 
 
20.39.34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 369,8 44,0 0,0 0,0

Támogatás 44,0 44,0 100,0

Költségvetési maradvány 369,8 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 34 00 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (344962)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 44,0 0,0 44,0
2016. évi módosított előirányzat 44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal, valamint 2016. évi eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 44,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére Cegléd Város Önkormányzatával megkötésre került a 
támogatási szerződés, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44,0 millió forint. 



 

 

 
 

 
20.39.36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 180,0 40,0 0,0 0,0

Támogatás 40,0 40,0 100,0

Költségvetési maradvány 180,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 36 00 Tatabánya labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345006)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 40,0 0,0 40,0
2016. évi módosított előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 2016. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 40,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
megkötésre került a támogatási szerződés, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 40,0 millió forint. 
 
20.39.37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 7,7 112,3 0,0 0,0

Költségvetési maradvány 120,0 112,3 112,3 93,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 37 00 Szigetszentmiklós labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (345017)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 112,3 112,3 0,0
2016. évi módosított előirányzat 112,3 112,3 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 112,3 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 112,3 millió forint. 
 



 

 

 
 

20.39.38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 323,8 1 646,2 542,6 167,6 33,0

Bevétel 1 830,0 0,0

Támogatás 140,0 140,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 506,2 1 506,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 38 00 Egyes atlétikai és egyéb 
sportfejlesztések (353817)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 506,2 1 506,2 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 140,0 0,0 140,0
2016. évi módosított előirányzat 1 646,2 1 506,2 140,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 542,6 1,7 540,9
Összes kifizetés 542,6 1,7 540,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.506,2 millió forint, 
2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évben 90,0 millió forint összegű forrás a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzatról az előirányzat javára átcsoportosításra került Kisvárda Város 
Önkormányzatával kötött támogatási szerződés kiegészítése céljából. 
 
Az év folyamán 50,0 millió forint összegű forrás a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
tartalékkerete előirányzatról átcsoportosításra került Tarpa Nagyközség Önkormányzatával 
megkötött támogatási szerződés forrásának kiegészítése céljából. 
 
Az előirányzat terhére 140,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás a fentiek szerint. 
 
2016. évben az előirányzat terhére 542,6 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak 
szerint: 
 

− A Tarpai Sportpálya fejlesztésével összefüggő beruházásra Tarpa Nagyközség 
Önkormányzatával kötött 249,3 millió forint összegű támogatási szerződés, melynek 
keretében a 2016. évben teljesített kifizetés összege 69,3 millió forint, a fennálló 
kifizetés összege: 0,0 forint. 

− Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés a 
Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésévvel összefüggő beruházásra 527,6 millió forint 
összegben. A 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennálló kifizetés összege: 
489,6 millió forint. 



 

 

 
 

− Kisvárda Város Önkormányzattal kötött, a Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével 
összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 588,3 millió forint, ebből 
2016. évben pénzügyileg teljesült 473,3 millió forint, a fennálló kifizetési 
kötelezettség: 90,0 millió forint. 

− Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött, a Kecskeméti Atlétikai 
Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás támogatási szerződésének összege 568,5 
millió forint, ebből 2016. évben pénzügyi teljesítés nem történt, a fennálló kifizetés 
összege: 524,0 millió forint. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.103,6 millió forint. 
 
20.39.39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 452,0 76,5 16,9

Bevétel 150,0 150,0 100,0

Támogatás 152,0 150,0 150,0 98,7 100,0

Költségvetési maradvány 152,0 152,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 39 00 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése (356151)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 150,0 0,0 150,0
- Előirányzat-maradvány 152,0 152,0 0,0
- Többletbevétel 150,0 150,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 452,0 302,0 150,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 0,5 0,5
− önkormányzat/vagy intézménye 76,0 8,3 67,7
Összes kifizetés 76,5 8,8 67,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 152,0 millió forint, 
melynek terhére a 2016. évben 76,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. Sopron 
Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés keretében a labdarúgó sportlétesítmény 
fejlesztése valósul meg. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik.  
 
Az EMMI a 2015 áprilisában létrejött költségvetési megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően (a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által visszafizetett összeget) 150,0 
millió forintot az NFM részére átutalt, melyből a tranzakciós illeték 0,5 millió forint NFM 
igazgatása részére történő átcsoportosítását követően Sopron Megyei Jogú Város 



 

 

 
 

Önkormányzatával 149,5 millió forint került lekötésre, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem 
történt. 
 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 150,0 millió forint összegű többletforrást biztosított 
az előirányzat javára, melynek terhére megkötésre került a támogatási szerződés, pénzügyi 
teljesítés nem történt. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 375,5 millió forint. 
 
20.39.40 Kültéri sportparkok fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 500,0 66,6 2,7

Bevétel 565,0 0,0

Támogatás 935,0 1 000,0 1 000,0 107,0 100,0

Költségvetési maradvány 1 500,0 1 500,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 40 00 Kültéri sportparkok fejlesztése 
(357373)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 000,0 0,0 1 000,0
- Előirányzat-maradvány 1 500,0 1 500,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 56,6 56,6 0,0
− nonprofit társaság 10,0 10,0 0,0
Összes kifizetés 66,6 66,6 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 1.500,0 millió 
forint az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat által visszahagyásra került, melyből 5,2 millió 
forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére: 
 

− Az NSK-val 1.474,8 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében kültéri sportparkok 
kialakítása céljából, melynek keretében 51,4 millió forint összegű kifizetés történt. 

− A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (BMSK Zrt.) 20,0 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program előkészítése céljából, melyből 10,0 millió forint összegű pénzügyi teljesítés 
történt. 



 

 

 
 

 
Az 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 1.000,0 millió forint összegű többletforrást 
biztosított, melynek terhére a 2016. évben nem történt szerződéskötés. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.433,4 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 1.000,0 millió forint. 
 
20.39.41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 45 148,4 40 618,7 90,0

Bevétel 39 570,0 39 570,0 100,0

Támogatás 5 578,4 5 578,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 41 00 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása (358506)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 4 409,1 0,0 4 409,1
- Többletbevétel 39 570,0 39 570,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 169,3 0,0 1 169,3
2016. évi módosított előirányzat 45 148,4 39 570,0 5 578,4 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− gazdasági társaság 248,3 10,0 238,3
− önkormányzat/vagy intézménye 99,6 0,0 99,6
− egyéb (civil szervezet) 40 270,8 7 644,4 32 626,4
Összes kifizetés 40 618,7 7 654,4 32 964,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az előirányzatból az alábbi feladatok kerültek támogatásra: 
 

− Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnokának fejlesztése: A 198,5 
millió forint összegű többletforrást az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 
biztosította, melyből 0,7 millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra 
került. A Budafoki Munkás Testedző Egyesülettel 197,8 millió forint összegű 
támogatási szerződés került megkötésre, melynek pénzügyi teljesítése a 2016. 
évben megtörtént. 

− Újfehértói Sportcentrum kialakítása: a többletforrást az 1072/2016. (II. 15.) Korm. 
határozat biztosította. Az NSK-val 623,6 millió forint összegű támogatási 
szerződés került megkötésre, melyből 46,8 millió forint átadásra került a 
Kedvezményezett részére. 



 

 

 
 

− Érdi Sportcentrum kialakítása: a 3.287,0 millió forint összegű többletforrást az 
1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozat biztosította, melyből 11,5 millió forint az 
NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. Az NSK-val 3.275,5 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 256,9 millió forint 
átadásra került a Kedvezményezett részére. 

− Széchy műugró medence fejlesztése: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzat terhére 220,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt 
az előirányzat javára, melynek terhére az NSK-val megkötésre került a támogatási 
szerződés. A támogatási szerződés keretében 55,5 millió forint került átadásra az 
NSK részére. 

− Király Kapusakadémia fejlesztése: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása előirányzat terhére 500,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt 
az előirányzat javára, melynek terhére a Király Szabadidő Egyesülettel megkötésre 
került a támogatási szerződés. A támogatási szerződés teljes összege kifizetésre 
került a 2016. évben a Kedvezményezett részére. 

− Budai Lovas- és  Szabadidőközpont beruházás előkészítése: a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás támogatása előirányzat terhére 300,0 millió forint összegű 
átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek teljes összege az 1787/2016. 
(XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− Kisvárdai Futball Akadémia: a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 
előirányzat terhére 490,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt az 
előirányzat javára, melynek terhére az NSK-val megkötésre került a támogatási 
szerződés, 2016. évi kifizetés nem történt. 

− Cigándi sportfejlesztés: Az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat 100,0 millió 
forint összegű többletforrást biztosított, melyből 0,4 millió forint az NFM 
igazgatása részére átcsoportosításra került. Cigánd Város Önkormányzatával 47,2 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek teljes 
összege kifizetésre került. A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesülettel 52,4 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek teljes 
összege kifizetésre került. 

− Mezőkövesdi Sportcentrum kialakítása: az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 
500,0 millió forintot biztosított, melyből 1,7 millió forint az NFM igazgatása 
részére átcsoportosításra került. A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft-vel 498,3 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 248,3 
millió forint összegű kifizetés történt. 

− Mádi sportcsarnok kialakítása: Az 1437/2016. (VII. 17.) Korm. határozat 150,0 
millió forint összegű többletforrást biztosított. Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat által 150,0 millió forint átcsoportosításrakerült, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− Alba Regia kosárlabdacsarnok korszerűsítése: az 1621/2016. (XI.11.) Korm. 
határozat 42,3 millió forint összegű többletforrást biztosított, az 1787/2016. (XII. 
17.) Korm. határozat által 42,3 millió forint átcsoportosításrakerült, melynek 
visszapótlása szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 

− ATemesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégiummal 29,7 millió forint 
összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek terhére nem történt 
kifizetés. 

− Egyéb sportfejlesztések: Az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat 39.570,0 millió 
forint összegű forrást biztosított, valamint az NFM igazgatása részére 3,0 millió 
forint került átcsoportosításra. A teljes összeg 2016. évben Támogatói Okiratokkal 



 

 

 
 

lekötésre és kifizetésre került (Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Magyar Kézilabda 
Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Tenisz Szövetség, Magyar 
Birkózó Szövetség, Dunakeszi szabadtéri műugró torony és medence fejlesztése, 
Baracskai Általános Iskola és tornaszoba-fejlesztése, Szentendrei Ferences 
Gimnázium tornacsarnok építése) 

 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.529,7 millió forint. 
 
20.39.42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 321,0 2 798,0 64,8

Támogatás 4 321,0 4 321,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 42 00 Vasas SC létesítmény-fejlesztési 
program (358606)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 798,0 0,0 2 798,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 1 523,0 0,0 1 523,0
2016. évi módosított előirányzat 4 321,0 0,0 4 321,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 798,0 0,0 2 798,0
Összes kifizetés 2 798,0 0,0 2 798,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére az év folyamán 
1.523,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek terhére a 
Vasas Sport Clubbal megkötésre került a Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztési program 
megvalósítása tárgyú támogatási szerződés. A szerződés keretében a 2016. évben kifizetés 
nem történt. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 2.798,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal a Vasas Sport Clubbal lekötésre és kifizetésre került. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.523,0 millió forint. 
 
 



 

 

 
 

20.39.43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 43 00 Dunaújváros labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése (358617)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -400,0 0,0 -400,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 400,0 0,0 400,0
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére az év folyamán 400,0 
millió forint összegű átcsoportosítás történt az előirányzat javára, melynek teljes összege az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 
 
20.39.44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 5 035,1 852,3 16,9

Támogatás 5 035,1 5 035,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 44 00 Egyes vízi sport-létesítmények 
megújításának támogatása (358539)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 6 841,0 0,0 6 841,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 805,9 0,0 -1 805,9
2016. évi módosított előirányzat 5 035,1 0,0 5 035,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 470,4 46,7 423,7
− egyéb (civil szervezet) 381,9 0,0 381,9
Összes kifizetés 852,3 46,7 805,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat 
rendelkezik az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati 
intézkedésekről. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges a Császár-Komjádi Sportuszoda, a 
Margitszigeti Uszodák (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda), a 
Balatonfűzfő Balaton Uszoda, valamint a BVSC uszoda felújítása 2016-2017. években. 
A BVSC uszoda felújításáról szóló támogatási szerződés aláírására 2016 júniusában került sor 
298,5 millió forint összegben. A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében megkapott 



 

 

 
 

legalacsonyabb árajánlat alapján a forrást bővíteni volt szükséges a támogatási szerződés 
módosítása keretében 82,9 millió forint összegben. A szerződésmódosítás 2016 decemberében 
aláírásra került. A támogatás teljes összege 2016. évben kiutalásra került. A projekt 
megvalósítása megkezdődött 2016.évben, várható befejezési időpont 2017 júniusa. 
A Balatonfűzfő Balaton Uszoda megújításáról szóló támogatási szerződés 2016 júliusában 
került aláírásra  a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft-vel 1.095,4 millió forint összegben, 
továbbá a 2017. évi forrás terhére 2016 decemberében 410,6 millió forint összegű 
fedezetigazolás kiállítására került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, mert a beruházás 
teljes tervezett költsége 1.506,0 millió forint volt. Ebből az uszoda tervezett kivitelezési 
költségkerete 1.384,42 millió forint. A 2016. évben kifizetett támogatás összege 470,4 millió 
forint. A projekt előkészítése, a tervezés 2016. évben megkezdődött. 
Az NSK-val a  Császár Komjádi Sportuszoda rekonstrukciója és a Margitszigeti uszodák 
(Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda) fejlesztésére kötött támogatási 
szerződés módosítása 2016 decemberében aláírásra került 5.657,8 millió forint összegben, az 
NSK részére 2016. évben előirányzat átcsoportosítással átadott támogatás összege 2.100,0 
millió forint. A projektek előkészítése megtörtént, a tervezés és a megvalósítás megkezdődött 
a 2016.évben. 
Az előirányzatot csökkentette az NFM igazgatása részére átadott 5,9 millió forint, az 
előirányzat 2016. évi összes maradványa 4.182,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. 
 
20.39.47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 600,0 2 554,6 98,3

Bevétel 100,0 100,0 100,0

Támogatás 2 500,0 2 500,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 47 00 Rákosmenti multifunkcionális 
csarnok (359740)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 500,0 0,0 2 500,0
- Többletbevétel 100,0 100,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 600,0 100,0 2 500,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 554,6 24,6 2 530,0
Összes kifizetés 2 554,6 24,6 2 530,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 



 

 

 
 

Az 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 2.500,0 millió forint forrás került 
biztosításra a Rákosmenti multifunkcionális csarnok beruházás megvalósítására, az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal. 
Továbbá 100,0 millió forint forrásbiztosítás történt az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozattal. 
 
Az előirányzat 2016. évben 45,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt  maradvánnyal 
rendelkezik.  
 
20.39.48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 000,0 2 000,0 100,0

Támogatás 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 48 00 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 
(359751)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 2 000,0 0,0 2 000,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 000,0 1 980,0 20,0
Összes kifizetés 2 000,0 1 980,0 20,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 2.000,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 100,0 100,0 100,0

Támogatás 100,0 100,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                   
millió forintban, egy tizedessel 

20 39 49 00 Budafoki Munkás Testedző 
Egyesület sporttelepének fejlesztése (359762)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 100,0 0,0 100,0
2016. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 100,0 100,0
Összes kifizetés 100,0 0,0 100,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 100,0 millió forint összegű forrást biztosított, mely 
Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került a Budafoki Munkás Testedző Egyesület 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 900,0 1 900,0 100,0

Támogatás 1 900,0 1 900,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 51 00 Siófoki Kiss Szilárd 
multifunkcionális kézilabdacsarnok (359784)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 900,0 0,0 1 900,0
2016. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 900,0 65,8 1 834,2
Összes kifizetés 1 900,0 65,8 1 834,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 



 

 

 
 

Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1.900,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került az NSK részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.53 Szegedi Ifjúsági Centrum 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 9 700,0 9 700,0 100,0

Támogatás 9 700,0 9 700,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 53 00 Szegedi Ifjúsági Centrum (359939) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 9 700,0 0,0 9 700,0
2016. évi módosított előirányzat 9 700,0 0,0 9 700,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 9 700,0 180,0 9 520,0
Összes kifizetés 9 700,0 180,0 9 520,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 9.700,0 millió forint összegű forrást biztosított, 
mely Támogatói Okirattal lekötésre és kifizetésre került a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.57 Népliget rekonstrukció 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 10 000,0 10 000,0 100,0

Bevétel 10 000,0 10 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 39 57 00 Népliget rekonstrukció (359984) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 10 000,0 10 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 10 000,0 0,0 10 000,0
Összes kifizetés 10 000,0 0,0 10 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Népliget rekonstrukció előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik, az 1801/2016. 
(XII. 20.) Korm. határozat alapján, 10.000,0 millió forint forrásbiztosítás történt a Fradiváros 
I. ütem megvalósítása érdekében, az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozattal.  
A Korm. határozathoz kapcsolódó támogatói okirat aláírására és a támogatási összeg 
kiutalására 2016. decemberben került sor. 
 
20.39.59 Budapesti Pályafejlesztési Program 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 
Az 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 5.000,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melynek teljes összege az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által 
átcsoportosításra került, melynek visszapótlása szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem 
történt. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.39.61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 311,0 0,0

Támogatás 311,0 311,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 39 61 00 Modern Városok Program Sportcélú 
Beruházásai (362095)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 311,0 0,0 311,0
2016. évi módosított előirányzat 311,0 0,0 311,0 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezik. 
 



 

 

 
 

Az 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat 311,0 millió forint összegű forrást biztosított az 
előirányzat javára, melynek terhére nem történt kötelezettségvállalás. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 311,0 millió forint. 
 
20.40 Nevelési oktatási intézmények felújítása, beruházása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 666,4 2 970,0 2 970,0 5 517,0 2 587,2 388,2 46,9

ebből:  személyi juttatás 32,5 32,5

Támogatás 2 875,6 2 970,0 2 970,0 0,0

Költségvetési maradvány 3 307,8 5 517,0 5 517,0 166,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 40 00 00 Nevelési, oktatási intézmények 
felújítása, beruházása (340417)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 970,0 0,0 2 970,0 32,5
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben
- Korm. hatáskörben -2 970,0 0,0 -2 970,0
- Előirányzat-maradvány 5 517,0 5 517,0 0,0
- Egyéb módosítások -32,5
2016. évi módosított előirányzat 5 517,0 5 517,0 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 2 216,2 19,3 2 196,9
− egyéb (egyéb elvonás, befizetés) 371,0 371,0
Összes kifizetés 2 587,2 19,3 2 567,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5.146,0 millió forint, 
melyből a 2016. évben 2.216,3 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből az 1049/2016. (II. 15.) Korm. 
határozat által 60,0 millió forint átcsoportosításra került a fertődi Porpáczy Aladár 
középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem előirányzat javára, valamint az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által 311,0 millió forint átcsoportosításra került. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.970,0 millió forint, mely az 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat által átcsoportosításra került, melynek visszapótlása 
szükséges, ezért kötelezettségvállalás nem történt. 
 
Az előirányzat terhére megkötött támogatási szerződések az alábbiak: 

− "Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása" (Tanterem fejlesztési 
program megvalósítása) tárgyú kötelezettségvállalás összege: 3.840,8 millió forint, 
2016. évben pénzügyileg teljesült 2.045,0 millió forint, fennmaradó kifizetés 
összege: 1.672,5 millió forint. 



 

 

 
 

− A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola beruházás megvalósítása tárgyú 
kötelezettségvállalás 1.274,3 millió forint, a 2016. évi kifizetés összege 17,0 millió 
forint. 

− A szárföldi Búzavirág Óvoda fejlesztésével kapcsolatos beruházás tárgyú 
kötelezettségvállalás 154,3 millió forint, melynek kifizetése a 2016. évben 
megtörtént. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.929,8 millió forint. 
 
20.41 Izsáki iskola beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 190,7 1 059,1 25,3

Támogatás 4 190,7 0,0

Költségvetési maradvány 4 190,7 4 190,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 41 00 00 Izsáki iskola beruházás (349439) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 190,7 4 190,7 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 190,7 4 190,7 0,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 059,1 1 059,1
Összes kifizetés 1 059,1 0,0 1 059,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.190,7 millió forint, 
melyből 1.059,1 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt az NSK-val megkötött az 
Izsáki iskola beruházás megvalósítása célú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.131,6 millió forint. 
 
20.42 Dunakeszi iskola beruházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 372,4 1 050,8 24,0

Támogatás 4 372,4 0,0

Költségvetési maradvány 4 372,4 4 372,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 



 

 

 
 

 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 42 00 00 Dunakeszi iskola beruházás 
(349440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 372,4 4 372,4 0,0
2016. évi módosított előirányzat 4 372,4 4 372,4 0,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− saját intézmény (...db) 1 050,8 1 050,8
Összes kifizetés 1 050,8 0,0 1 050,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.372,4 millió forint, 
melyből 1.050,8 millió forint összegű kifizetés történt az NSK-val megkötött, Dunakeszi 
iskola beruházás megvalósítása célú támogatási szerződés keretében. 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.321,6 millió forint. 
 
20.43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 289,3 289,3 196,0 0,0

ebből:  személyi juttatás 3,0 3,0

Támogatás 289,3 289,3 196,0 196,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 43 00 00 A geszti Arany János Általános 
Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem (352317)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 289,3 0,0 289,3 3,0
Módosítások jogcímenként
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -93,3 0,0 -93,3
2016. évi módosított előirányzat 196,0 0,0 196,0 3,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 289,3 millió forint, melynek 
terhére az NSK-val megkötésre került a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez 
szükséges új iskola és tornaterem tárgyú támogatási szerződés. 
 
A támogatási szerződés keretében 93,3 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az 
NSK részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 196,0 millió forint. 



 

 

 
 

20.44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 
tornaterem 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 387,6 387,6 165,5 0,0

ebből:  személyi juttatás 8,2 8,2

Bevétel 60,0 60,0 100,0

Támogatás 387,6 387,6 105,5 105,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 44 00 00 A fertődi Porpáczy Aladár 
Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola 
és tornaterem (352328)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 387,6 0,0 387,6 8,2
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 60,0 60,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -282,1 0,0 -282,1 -8,2
2016. évi módosított előirányzat 165,5 60,0 105,5 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 387,6 millió forint. Az 
előirányzatot növelte az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat által átcsoportosított 60,0 millió 
forint. 
 
A 2016. évben az NSK-val 447,6 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melynek keretében 282,1 millió forint összegű előirányzat-átadás történt az NSK 
részére. 
 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 165,5 millió forint. 
 
20.45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 581,0 581,0 1 622,7 877,9 54,1

Támogatás 581,0 581,0 1 622,7 1 622,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 45 00 00 Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja működési támogatása (353695)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 581,0 0,0 581,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 044,8 0,0 1 044,8
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,1 0,0 -3,1
2016. évi módosított előirányzat 1 622,7 0,0 1 622,7 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 877,9 862,9 15,0
Összes kifizetés 877,9 862,9 15,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása előirányzat 2016. évi 
eredeti kiadási, illetve támogatási előirányzata 581,0 millió forint. Az előirányzatot 300,0 
millió forint pótlólagos forrással történő növeléséről az 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
rendelkezett, a forrást biztosítását az 1036/2016 (II. 9.) Korm. határozat biztosította. A 
Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozat (1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat)744,8 millió forintot biztosított. 
Az előirányzatot csökkentette az NFM igazgatása részére átadott 3,1 millió forint. 
Az előirányzat a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Kft. (KKBK) 2016. 
évi működésének támogatására biztosított forrást, a támogatási szerződés 2016 márciusában 
került aláírásra 877,9 millió forint összegben. A támogatás a 2016. évben teljes összegben 
kiutalásra került.  
Az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban biztosított 744,8 millió forinthoz kapcsolódó 
támogatási szerződés aláírása a forrás biztosítását követő 30 napon belül megtörtént, 702,1 
millió forint összegben. 
Az előirányzat 2016. évi maradványa 744,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány összege 702,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 42,7 millió forint. 
 
20.46 Fejezeti stabilitási tartalék 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 5 100,0 5 100,0 0,1 0,0

Támogatás 5 100,0 5 100,0 0,1 0,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 46 00 00 Fejezeti stabilitási tartalék (352162) Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 100,0 0,0 5 100,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -5 099,9 0,0 -5 099,9
2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
 
Az előirányzat 2016. évi költségvetési törvényben biztosított 5.100,0 millió forint 
előirányzatából 2016 decemberében Korm. határozatok alapján átcsoportosításra került 
5.099,9 millió forint: az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 1.057,0 millió forint, 
az 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 3.053,8 millió forint, összesen 4.110,8 
millió forint fejezeten belül, az 1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 989,1 millió 
forint a XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére. 
 



 

 

 
 

Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió 
forint. 
 
20.47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 9 716,0 9 516,7 97,9

Támogatás 9 716,0 9 716,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 47 00 00 2024. évi Olimpiai Pályázat 
finanszírozása (358462)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 9 746,4 0,0 9 746,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -30,4 0,0 -30,4
2016. évi módosított előirányzat 9 716,0 0,0 9 716,0 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 9 516,7 9 471,6 45,1
Összes kifizetés 9 516,7 9 471,6 45,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik, a Kormány a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata 
által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten 
történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további 
intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (1962/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat) rendelkezett arról, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal 
kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából – a 2016-
2017. években összesen 19.100,0 millió forint összegben – nyújtson költségvetési támogatást 
a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított Budapest 
2024 Nonprofit Zrt. részére támogatási szerződés megkötése útján az XVII. NFM fejezet e 
célra létrehozásra került önálló fejezeti kezelésű előirányzata terhére.  
A Kormány által jóváhagyott, 2016. évi 9.550,0 millió forintról az alábbi Korm. 
határozatokban rendelkeznek:  

− a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1036/2016. (II. 9.) Korm. határozatban 3.000,0 millió 
forintról,  

− az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban 3.000,0 millió forintról, 

− a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozatban 2.500,0 millió 
forintról,  



 

 

 
 

−  a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 
szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozatban 1.050,0 millió forintról.  

Az NFM és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. március 30-án a KBKSZ/220/2016-
NFM_SZERZ iktatószámon támogatási szerződést kötött, melyet a források bevonásakor 
módosított. A támogatási szerződés 3. számú módosításával a támogatás teljes összege a 
kincstári költségekkel és a tranzakciós illetékkel csökkentetve 9.516,7 millió forint, melynek 
kiutalása a 2016. évben meg is történt. 
A fenti támogatási szerződésen kívül a Kormány az Országvédelmi Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában 200,0 millió forint forrást 
biztosított az NFM fejezet 2024. évi Budapesti Olimpiai pályázat finanszírozása fejezeti 
kezelésű előirányzat javára az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok 
ellátására a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi 
XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megren-
dezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 
1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 5. pont c) alpontja alapján Budapest Főváros 
Önkormányzata számára.  
Az NFM és Budapest Főváros Önkormányzata a támogatás folyósítása érdekében 2016. 
december 29-én, a KBKSZ/584-7/2016-NFM-SZERZ iktatószámon támogatási szerződést 
kötött (a kincstári költségekkel csökkentett) 199,3 millió forint összegben.   
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 199,3 millió forint. 
 
20.48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
 
20.48.1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 3 652,7 466,7 12,8

Bevétel 61,0 61,0 100,0

Támogatás 3 591,7 3 591,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 01 00 A 16 kiemelt sportág 
sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 
(356128)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 4 020,6 0,0 4 020,6 119,0
- Többletbevétel 61,0 61,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -428,9 0,0 -428,9
- Egyéb módosítások -119,0
2016. évi módosított előirányzat 3 652,7 61,0 3 591,7 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− nonprofit társaság 21,0 16,0 5,0
− gazdasági társaság 14,0 14,0
− önkormányzat/vagy intézménye 174,3 1,0 173,3
− egyéb (civil szervezet) 257,4 257,4
Összes kifizetés 466,7 17,0 449,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat összege: 4.020,6 millió forint, melyből 14,1 
millió forint az NFM igazgatása részére átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek: 
 

− A BMSK Zrt.-vel megkötött lebonyolító szervi feladatok ellátásáról szóló támogatási 
szerződés keretében a lebonyolító szervi feladatok ellátására 100,0 millió forint került 
lekötésre, melyből az év során 16,0 millió forint került kifizetésre. A lebonyolítási 
számlára átadott 3.119,5 millió forintból a BMSK Zrt. által megkötött szerződések 
keretében 450,7 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt. 

− Az NSK-val 627,5 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, 
melynek keretében 414,8 millió forint összegű előirányzat-átadás történt. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2.920,7 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege: 265,3 millió forint. 
 
20.48.2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 4 488,1 4 488,1 10 056,2 8 176,4 81,3

ebből:  személyi juttatás 134,6 134,6

Támogatás 4 488,1 4 488,1 7 227,2 7 227,2 100,0

Költségvetési maradvány 2 829,0 2 829,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 02 00 Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 
(351717)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 488,1 0,0 4 488,1 134,6
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 3 064,5 0,0 3 064,5
- Előirányzat-maradvány 2 829,0 2 829,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -325,4 0,0 -325,4
- Egyéb módosítások -134,6
2016. évi módosított előirányzat 10 056,2 2 829,0 7 227,2 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 8 176,4 73,5 8 102,9
Összes kifizetés 8 176,4 73,5 8 102,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 4.488,1 millió forint. Az 
1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat által 2.764,5 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (MTK) sportlétesítmény-
fejlesztéseinek támogatása céljából. 
 
Az 1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat által 300,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára, mely az Egyes vízisport-létesítmények megújításának támogatása 
előirányzat javára átcsoportosításra került. 
Az NFM igazgatása részére átcsoportosított tranzakciós illeték összege 25,4 millió forint, 
valamint 300,0 millió forint NGM engedéllyel fejezeten belül más fejezeti kezelésű 
előirányzatra került átcsoportosításra.  
 
Az előirányzat 2015. évi maradványa 2.829,0 millió forint, mely a 2016. évben az MTK  
részére folyósításra került. 
 
Az előirányzat terhére az alábbi szerződések kerültek megkötésre: 
 
− Az MTK sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása: az MTK-val4.401,5 millió forint 

összegű kötelezettségvállalás történt, melynek teljes összege kifizetésre került. 
− A Vasas Sport Club sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása: a Vasas Sport 

Clubbal 704,1 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melynek 
teljes összege kifizetésre került. 

− A Szilágyi úti ingatlannak a sport infrastrukturális fejlesztéséhez, azzal kapcsolatban 
felmerülő kivitelezési és tervezési kiadásokhoz nyújtott támogatás: Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzatával 898,0 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 80,0 millió forint összegű kifizetés történt. 

− Megyeri úti központ és Urányi-Fábián Kajak Kenu Telep: az Újpesti Torna Egylettel 122,0 
millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre, melyből 8,2 millió forint 
összegű kifizetés történt. 

− Műfüves futballpálya kialakítása az Újpesti Torna Egylet használatában álló ingatlanon: az 
Újpesti Torna Egylettel 130,0 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 3,6 millió forint összegű kifizetés történt. 

− Budapest Honvéd Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása: a Budapesti 
Honvéd Sportegyesülettel 971,6 millió forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre, melyből 150,0 millió forint összegű kifizetés történt. 

 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 1.879,8 millió forint. 
 
 



 

 

 
 

20.48.3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének 
támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 1 888,6 1 888,6 2 076,3 2 076,3 100,0

ebből:  személyi juttatás 56,7 56,7

Bevétel 250,0 250,0 100,0

Támogatás 1 888,6 1 888,6 1 826,3 1 826,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 48 03 00 Kiemelt sportegyesületek 
sportlétesítmény fenntartásának és 
üzemeltetésének támogatása (351728)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 888,6 0,0 1 888,6 56,7
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 250,0 250,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -62,3 0,0 -62,3
- Egyéb módosítások -56,7
2016. évi módosított előirányzat 2 076,3 250,0 1 826,3 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− egyéb (civil szervezet) 2 076,3 1 970,1 106,2
Összes kifizetés 2 076,3 1 970,1 106,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat által az EMMI fejezetből az NFM fejezetbe került 
átrendezésre az előirányzat. 
 
A 2016. évi kiadási és támogatási előirányzat összege 1.888,6 millió forint. Az előirányzatot 
növelte az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által átcsoportosított 250,0 millió forint 
(100,0 millió forint az MTK üzemeltetésére, 150,0 millió forint az FTC üzemeltetésére került 
felhasználásra). 
 
Az NFM igazgatása részére 6,6 millió forint, az NSK részére 55,7 millió forint. került 
átcsoportosításra 
 
Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések kerültek megkötésre: 

− a Ferencvárosi Torna Club fenntartásának támogatása céljából 747,9 millió forint 
került lekötésre és kifizetésre 

− az Újpesti Torna Egylet fenntartásának támogatása céljából 372,8 millió forint 
került lekötésre és kifizetésre 

− a Vasas Sport Club fenntartásának támogatása céljából 317,5 millió forint került 
lekötésre és kifizetésre 

− a Budapesti Honvéd Sportegyesület fenntartásának támogatása céljából 398,6 
millió forint került lekötésre és kifizetésre 



 

 

 
 

− az MTK fenntartásának támogatása céljából 239,5 millió forint került lekötésre és 
kifizetésre. 

 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 356,8 356,8 100,0

Támogatás 356,8 356,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 49 00 00 Balatonfüredi FINA rendezvény 
támogatása (358540)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 358,0 0,0 358,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1,2 0,0 -1,2
2016. évi módosított előirányzat 356,8 0,0 356,8 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 356,8 0,0 356,8
Összes kifizetés 356,8 0,0 356,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik. Az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat a nyíltvízi események balatonfüredi 
megrendezéséhez 358,0 millió forint forrást biztosított a lelátók, egyéb kiszolgáló 
létesítmények építése és a minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés megvalósítása céljából.  
A támogatási szerződés aláírása 712,5 millió forint összegben a 2016-2017. évi forrásokra 
2016 júliusában megtörtént, 2016. december 31-ig a 2016. évi 356,8 millió forint kifizetésére 
került sor. 
 
20.50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 8 049,8 7 513,5 93,3

Támogatás 8 049,8 8 049,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

20 50 00 00 Egyes városi infrastruktúra-elemek 
megújítása (358551)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 8 078,0 0,0 8 078,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -28,2 0,0 -28,2
2016. évi módosított előirányzat 8 049,8 0,0 8 049,8 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 7 513,5 111,3 7 402,2
Összes kifizetés 7 513,5 111,3 7 402,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása előirányzat eredeti előirányzattal nem 
rendelkezik, az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat (1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat) 
rendelkezik a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges infrastruktúra fejlesztések 
megvalósításáról 2016-2017. években. 
Az 1118/2016. (III.10.) Korm. határozat alapján előírt 8.478,0 millió forintból 400,0 millió 
forint átadásra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
javára, az 1238/2016. (V. 13.) Korm. határozattal, így az előirányzat 2016. évre összesen 
8.078,0 millió forint forrást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest 
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata részére a Margitsziget, a Pesti alsó rakpart, a Dagály 
sétány, valamint a Népfürdő és Vizafogó utca felújítására, továbbá egy Gyalogos híd 
építéséhez a Rákos patakon. A projektek előkészítése megtörtént, a tervezés és a megvalósítás 
2016.évben megkezdődött. A befejezés 2017 júniusában várható. 
A Budapest Főváros Önkormányzattal 2016 júliusában 8.224,1 millió forint összegre 
megtörtént a támogatási szerződés aláírása, melyből a 2016. évi forrás összege 7.667,1 millió 
forint, az 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a 2017. évi forrás 
összege 557,0 millió forint. 
Támogató a 2016. évi 7667,1 millió forint összegű költségvetési támogatásból a Szerződés 
szerint 7.130,7 millió forint támogatást utalt át az önkormányzat részére, így a 2016. évi 
maradvány összege 536,4 millió forint.  
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattal a Dagály sétány kialakítására 2016 
augusztusában kötött támogatási szerződésben foglaltak alapján a 478,3 millió forint 
támogatási összegből eddig kifizetett összeg 465,3 millió forint, a fennmaradó 13,0 millió 
forint kifizetése folyamatban van. 
 
20.51 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastrukturális fejlesztések 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 6 180,7 6 159,1 6 159,1 100,0

Támogatás 6 180,7 6 159,1 6 159,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 
20 51 00 00 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági 
Fesztivál megrendezésével összefüggő 
infrastruktúrális fejlesztések (359406)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 6 180,7 0,0 6 180,7
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -21,6 0,0 -21,6
2016. évi módosított előirányzat 6 159,1 0,0 6 159,1 0,0 0,0 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− más fejezet intézménye 6 159,1 198,8 5 960,3
Összes kifizetés 6 159,1 198,8 5 960,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal nem rendelkezett. 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítása által az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 
összege 6.180,7 millió forint, melyből 21,6 millió forint az NFM igazgatása részére 
átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat terhére 6.159,1 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre a 
Széchenyi István Egyetemmel a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztések céljából. A teljes összeg a 2016. 
évben kifizetésre került. 
 
Az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
20.52 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 2 000,0 2 000,0 100,0

Bevétel 2 000,0 2 000,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 52 00 00 Budakalász Város Önkormányzat 
iskolaberuházás (360440)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 2 000,0 2 000,0 0,0
2016. évi módosított előirányzat 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 
 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 2 000,0 0,0 2 000,0
Összes kifizetés 2 000,0 0,0 2 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2015. évi maradvánnyal és 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által 2.000,0 millió forint került átcsoportosításra, 
melynek teljes összege Budakalász Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés 
keretében lekötésre került a budakalászi általános iskola és útfejlesztések támogatása céljából. 
 
A teljes összeg a 2016. évben kifizetésre került, az előirányzat 2016. évi maradvánnyal nem 
rendelkezik. 
 
20.53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 
 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 738,0 735,5 99,7

Támogatás 738,0 738,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
                                                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

20 53 00 00 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 
(361051)

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 738,0 0,0 738,0
2016. évi módosított előirányzat 738,0 0,0 738,0 0,0 0,0 

millió forintban, egy tizedessel

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma
− önkormányzat/vagy intézménye 735,5 3,0 732,5
Összes kifizetés 735,5 3,0 732,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Balatonfüredi parkoló fejlesztése előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az 
1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Kormány forrást biztosított többek között a 
Balatonfüredi parkoló létesítése céljából a kincstári költségekkel csökkentve 1.937,2 millió 
forint összegben. Ebből az összegből 735,5 millió a 2016. évi forrás, a Korm. határozat 
felhatalmazása alapján a 2017. évi forrás összege 1.201,7 millió forint.  
Az 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozatban a Kormány elrendelte a Balatonfüredi parkoló 
fejlesztés 2017. évi megvalósításához szükséges forrás átcsoportosítását az előirányzat javára.  
Az NFM és Balatonfüred Város Önkormányzata 2016 novemberében támogatási szerződést 
kötöttek a Balatonfüredi parkoló létesítése céljából. A szerződés a Kedvezményezett részére 
két parkoló fejlesztését írta elő. Az önkormányzat a szerződésben a támogatási előleg első 



 

 

 
 

részletének kifizetéséhez szükséges feltételt teljesítette, Támogató 2016. december 1-jén 
735,5 millió forint összegű támogatásrészt utalt át az önkormányzat részére. 
Az előirányzat 2016. évi maradványának összege 2,5 millió forint, mely a projekthez 
kapcsolódó 2016. évi tranzakciós illeték összege. 
 
21 Vállalkozások folyó támogatása  
 
21.1 Egyedi támogatások, ellentételezések 
 
21.1.3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása központosított előirányzat  
 
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása vonal alatti tétel kezelő szerveként - a 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklete alapján - az NGM 2016. január 1-jétől az NFM-et jelölte ki. 
A „Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása” esetében központi előirányzat elfogadásával, egy felülről korlátlan összegű 
támogatást hagyott jóvá az NGM. 
Az előirányzattal kapcsolatos belső szabályzatok hiányában, az előirányzat NFM (szakmai 
kezelő) általi kezelhetősége céljából Együttműködési megállapodás jött létre a Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH Kft.) és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. 
január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal. 
Az előirányzat célja a mindenkori baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
kártérítési kötelezettségek finanszírozásával kapcsolatos igények megállapítása, mely az 
alábbiak szerint történik: 

− a kártérítési járadék folyósítása (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv-ben 
foglaltakkal összhangban) a kártérítési járadékosokról a BVH Kft. által vezetett – 
évenként felülvizsgált – nyilvántartás alapján évente/havonta történik, az egyes 
járadékok nagyságáról és a folyósítás idejéről szóló határozatainak meghozatalával; 

− a baleseti járadékot a megyei Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság havonta folyósítja az 
egészségkárosodott dolgozónak a BVH Kft-re kiterhelt kötelezettség átvállalási 
szerződés szerinti összeg alapján; 

− a nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítására kártérítési igény (melynek alapja 
lehet az egészségkárosodott dolgozók állapotromlása, kegyeleti költségek 
ellentételezése, tartást pótló támogatás) alapján kerülhet sor, melyek összesítésére a 
kárigény érvényesítését meghatározó dokumentum (határozat, egyezségkötés a 
károsulttal, bírósági ítélet, egyezség) alapján havonta a kártérítésben részesülők 
mértékében kerül sor.  

Az előirányzati forrásból Magyarország területén folyatott korábbi uránbányászati tevékenyég 
alapján természetes személyek javára baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos 
egyéb kártérítési kötelezettségek kifizetésére (kártérítési járadék folyósítása, a baleseti 
járadékot folyósítása, nem vagyoni és dologi kártérítések folyósítása) kerül sor, ezáltal 
fedezetet nyújt a munkavállalók baleseti kártérítés és járadék, foglalkozási megbetegedésből 
eredő kártérítés és járadék, baleseti-foglalkoztatási megbetegedésből eredő dologi kártérítés, 
továbbá nem vagyoni kártérítés valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett 
kártérítésekre. 
A Kvtv. alapján a „Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása” központosított előirányzat 2016. évi támogatási előirányzata 
225,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 225,0 millió 
forint.  



 

 

 
 

A BVH Kft. a kártérítéseket, járadékokat havonként kifizeti (megelőlegezi) a jogosult 
természetes személyeknek. Az említett Együttműködési megállapodás havonkénti tételes 
elszámolást írt elő a BVH Kft. részére, mely elszámolások NFM általi ellenőrzését és kifizetés 
engedélyezését követően utófinanszírozással - a „Mecseki uránbányászok baleseti 
járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása” központi kezelésű előirányzat 
terhére - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megtérít. 
Az előirányzat terhére 2016. évben a BVH Kft. 213,6 millió forint összegű igénylést nyújtott 
be, mely alapján az NFM Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztálya 2016. december 30-
ig a teljes benyújtott igényt elfogadta, és intézkedett annak kifizetéséről. Az NFM 
Költségvetési Főosztály az elszámolással kapcsolatos elfogadások során – jogszabályi 
ismeretek hiányából fakadóan –  2016 augusztusától benyújtott BVH Kft. általi igényeket 
csak késedelmesen küldte meg a NAV részére, ezáltal a 2016. december 5-én (a 2016 
novemberére benyújtott elszámolás NFM szinten 2017. január 17-én) utalványozott tételek 
csak a 2017. évi forrás terhére tudtak megvalósulni. Ebből kifolyólag 2016. évben 
pénzforgalmilag az előirányzat összegénél jelentősen kevesebb, mintegy 149,9 millió forint 
átutalását hajtotta végre a NAV. Maradvány az előirányzat jellegénél fogva nem képződik. 
 
21.1.4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása 
 
21.1.5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 
 
A 2016. évi eredeti előirányzat 74. 137,7 millió forint volt. Az előirányzat 100%-on teljesült 
(MÁV Zrt.: 69. 121,4 millió forint, GYSEV Zrt.: 5. 016,3 millió forint.  
 
21.1.6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
 
A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, 
valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.  
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása az állam feladata, melyet a MÁV-START Zrt.-vel, valamint a GYSEV Zrt.-vel, 
mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján lát el.  

2016. október 28-án az NFM – az  NGM egyetértésével – megállapodást kötött Budapest 
Főváros Önkormányzatával a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról, mely alapján a 
HÉV vonalakon az (akkori nevén) BHÉV Zrt. által végzett közszolgáltatási tevékenység 
megrendelői feladatait az NFM látja el.  

Az előirányzat a nevezett szolgáltatók (MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt. és BHÉV Zrt.) és az 
állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatással 
kapcsolatban felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeihez nyújtandó 



 

 

 
 

költségtérítés forrását tartalmazta. A helyközi személyszállítás költségtérítés társaságok között 
felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.  
 

A 2016. évi eredeti előirányzat 154.400,0 millió forint volt. A 2016. évi költségvetési törvény 
4. mellékletében foglalt táblázat 114. sorában meghatározottak alapján a Budapest környéki 
elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 2. 
pontjában a Kormány jóváhagyta az előirányzat 2.284,0 millió forinttal történő túllépését a 
budapesti elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása 
érdekében. Így a teljesült kiadás 156.684,0 millió forint lett (MÁV Start Zrt.: 144.000,0 millió 
forint, GYSEV Zrt.: 10.400,0 millió forint, BHÉV Zrt.: 2.284,0 millió forint). 

 
21.1.7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében a helyközi 
közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, 
amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ (a 
jogelőd 23 Volán társaság), a Volánbusz Zrt.,  a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a 
magyar állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási 
feladatok ellátását szolgálta. 
A 2016. évi eredeti előirányzat 41.048,7 millió forint volt. 

A 2016. évi költségvetési törvény 4. mellékletében foglalt táblázat 115. sorában 
meghatározottak alapján a Kormány jóváhagyta az előirányzat túllépését: 

− az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő 
forrás biztosításáról szóló 1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában 22.700,0 
millió forinttal az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás 
finanszírozása érdekében; illetve 

− a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről szóló 1625/2016. (XI. 
17.) Korm. határozat 3. pontjában 1.843,0 millió forinttal az autóbusszal végzett 
budapesti elővárosi személyszállítási közszolgáltatás fenntartható finanszírozása 
érdekében. 

Mindezek eredőjeként a teljesült kiadás 65.591,7 millió forint lett. 

 
21.1.8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 
 
A 2. 263,8 millió forintos eredeti előirányzat a MÁV-START Zrt. mint vasúti 
személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltató – a korábbi költségtérítések 
elszámolása után még fennálló – elismert költségtérítési igényének 2016. évi finanszírozását 
biztosította. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 1. melléklet 78. pontja az előirányzatot 
4.000,0 millió forintra (azaz 1.736,2 millió forinttal) megemelte a MÁV-START Zrt. 2012. 
évi pénzügyileg nem rendezett indokolt költségtérítési igényének részbeni megtérítése 
érdekében. Az így módosított előirányzat 100%-on teljesült (a kifizetések jogosultja teljes 
egészében a MÁV-START Zrt. volt). 

 
 
 
 



 

 

 
 

21.1.9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 
 
A 2.263,8 millió forintos eredeti előirányzat az autóbusszal helyközi személyszállítást végző 
közösségi közlekedési szolgáltatók közszolgáltatási tevékenységének a korábbi 
költségtérítések elszámolása után még fennmaradt költségtérítési igényeinek 2016. évi 
finanszírozását biztosította. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 1. melléklet 79. pontja az 
előirányzatot 6.626,5 millió forintra (azaz 4.362,7 millió forinttal) megemelte az autóbusszal 
helyközi személyszállítást végző közösségi közlekedési szolgáltatók 2012. és 2014. évi 
pénzügyileg nem rendezett indokolt költségtérítési igényeinek megtérítése érdekében. A 
teljesült kiadás 6 626,43 millió forint lett. 

 
25. Peres ügyek 
 
Az előirányzat célja: 

o a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével 
jóváhagyott egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések 
finanszírozása, 

o a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett 
vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról 
rendelkező 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, 
valamint az ehhez kapcsolódó orvosszakértői tevékenység költségei 
kifizetésének teljesítése, 

o polgári jogviszonyokban a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar 
állam jogi képviseletét ellátó  ügyvédek megbízási díjának, költségeinek 
biztosítása a vonatkozó érvényes szerződések, jogerős bírósági határozatok 
alapján, 

o forrás biztosítása a magyar állammal szemben kezdeményezett valamennyi 
választott bírósági eljárás költségeire, illetve a magyar államot bármely 
nemzetközi választott bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre. 

 
A Peres ügyek központi kezelésű előirányzatra a Kvtv. 1.500,0 millió forint kiadási 
előirányzatot biztosított. 
 
2016. évben az előirányzat terhére 36.968,0 millió forint kifizetés történt. 
 
26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
 
26.1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
 
26.1.1 Osztalékbevétel 
 
Az előirányzat a nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok 2015. évi adózott eredményeiből származó osztalékbevételt tartalmazza, az 
alábbiak szerint: 
− HungaroControl Zrt.: 1.000,0 millió forint 
− MAHART - PassNave Kft.: 419,1 millió forint 
 



 

 

 
 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (HungaroControl Zrt.) a magyar 
légtérben légiforgalmi szolgáltatások nyújtására és a légiforgalmi szakszemélyzet képzésére 
kijelölt szervezet, 2007. január 1-jétől egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságként 
látja el feladatait. Küldetése a környezet szempontjait mindenkor szem előtt tartva, magas 
színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása mellett: a biztonságos és hatékony léginavigációs 
szolgáltatás nyújtása. Légiforgalmi irányítói tevékenysége mellett a HungaroControl Zrt. a 
nem ellenőrzött légteret használó légi járművek számára repüléstájékoztató és riasztó 
szolgálatot működtet. Európában egyedülálló módon a magyar irányítók nem csupán a hazai 
légtér irányításáért, hanem a Budapesttől mintegy 700 km-re található, Koszovó feletti magas 
légtér, az ún. KFOR szektor átrepülő forgalmáért is felelnek 2014 tavaszától átmeneti 
jelleggel, a NATO megbízása alapján. 
A részvényesi jogokat gyakorló a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 9/2016. (V. 31.) számú 
határozatában hagyta jóvá a HungaroControl Zrt. 2015. évi beszámolóját 56.060,8 millió 
forint mérlegfőösszeggel és 4 149,4 millió forint adózott eredménnyel, egyidejűleg az adózott 
eredmény terhére 1.000,0 millió forint osztalék megfizetését írja elő a Társaság részére. A 
Társaság az osztalék befizetését 2016. szeptember 28. napján egy összegben teljesítette. 
 
A MAHART - PassNave Kft. feladatai közé tartozik a folyami sétahajó, a nemzetközi és 
hazai szárnyashajó szolgáltatás működtetése, a kikötő üzemeltetés, fejlesztés, ingatlankezelés. 
Ezen felül – mint közvetítő – értékesít ügyfelei részére nemzetközi kompjegyeket, folyami és 
tengeri hajóutakat. A MAHART - PassNave Kft.-nek 2013 októberétől a magyar állam 51 %-
ban tulajdonosa, 49 %-ban pedig a Viking Hungary Kft. tulajdonában áll. A tulajdonosi 
jogokat 2014. november 20. óta gyakorolja felette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
A 2016. május 26-án tartott éves rendes taggyűlés az 3/2016.05.26. számú határozatával 
jóváhagyta a MAHART - PassNave Kft. 2015. évi beszámolóját 2.951,4 millió forint 
mérlegfőösszeggel és 821,8 millió forint  adózott eredménnyel, és döntött a teljes adózott 
eredmény, 821,8 millió forint felhasználásáról a tagok tulajdoni arányának megfelelően. A 
magyar államot, mint a MAHART - PassNave Kft. 51%-os tulajdonosát megillető 419,1 
millió forint osztalék került befizetésre az NFM részére, két egyenlő részletben 2016. június 
15. napján és 2016. november 14. napján. 
 
26.2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
 
26/2.1 Tőkeemelés 
 
NFP Nonprofit Kft. 
A 4/2016. (VII. 21.) Alapítói határozat a 1310/2016. (VI. 13.) és a 1340/2016. (VII. 4.) 
Kormányhatározatokban előírt, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020. évek közötti programozási időszakban a Kormány 
által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, 
energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló 
beruházások megvalósítása érdekében a Társaság tőkéjének 1.000,0 millió forinttal történő 
megemelését rendelte el a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére.  
 
ND Nonprofit Zrt. 
A 8/2016. (XII. 23.) Alapítói határozat a 1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény valamint a jövedéki adóról szóló 2016. 
évi LXVIII. törvény módosításai által a Társaság részére előidézett többletfeladatok 



 

 

 
 

ellátásának biztosítása érdekében az adatgyűjtő rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
költségek fedezetének biztosítása, továbbá a 8.Pf.20.679/2016/3. ügyiratszámú jogerős 
bírósági ítéleten alapuló, közzétételi kötelezettséghez kapcsolódó anonimizálási költségek 
fedezete céljából tőkeemelést rendelt el, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. 
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 136,2 
millió forint összegben. 
 
Antenna Hungária Zrt. 
A 11/2016. (XII. 28.) Részvényesi határozat a 2073/2016. sz. Korm. határozat alapján a 
Társaságnál a XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
lebonyolítása során várható feladatainak ellátásához szükséges eszközbeszerzések megvalósítása 
valamint üzletágainak bővítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés céljából tőkeemelést rendel el a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. 
Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 21.157, 3millió forint összegben. 
 
BMSK Zrt.  
A 8/2016. (IX. 27.) Részvényesi határozat és a Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, 
továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozatában döntött a forrásátcsoportosításról, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelések jogcímcsoportból a Társaság 
alaptőkéjét 331,7 millió forint összegben felemeli. 
 
Az új kiemelt feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására a 
10/2016. (XII. 23.) Részvényesi határozat alapján a Társaság tőkéje 100,0 millió forinttal 
megemelésre került. 
 
Hungaroring Sport Zrt. 
A 9/2016. (IX. 27.) Részvényesi határozat és a Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, 
továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. 
határozatában döntött a forrásátcsoportosításról, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelések jogcímcsoportból a Társaság 
alaptőkéjét 133,6 millió forint összegben felemeli. 
 
A Társaság közgyűlése döntött a nyomdai úton előállított részvények dematerializált 
értékpapírrá történő átalakításáról. A hirdetményben rögzített határidőben átalakításra be nem 
nyújtott részvények száma 478 darab, egyenkénti névértékük 100.000,- Ft. A Társaságnak 
kifizetési kötelezettsége állt fenn a 478 db részvény vonatkozásában a bevonásban érintett 
részvényesekkel szemben, azonban a Társaságnak erre fordítható likvid forrása nem volt, így 
e tekintetben tulajdonosi forrásjuttatásra szorult. A fentiekre tekintettel a Társaság számára 
133,574 M Ft rendelkezésre bocsátása vált szükségessé tőkeemelés formájában.  
A Kormány a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési 
fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról 
szóló 1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozatában döntött a Társaságnál történő tőkeemelés 
végrehajtásához szükséges forrásátcsoportosításról. 



 

 

 
 

A Társaság tőkéjének pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésére 
mindösszesen 133.574.000,- Ft összegben került sor. 
 
A 12/2016. (XII. 15.) Részvényesi határozat a Hungaroring Sport Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1657/2016. 
(XI. 17.) Korm. határozat alapján a Társaság tőkéjének pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 
történő felemelését elrendeli 680, 0 millió forint, a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és 
kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés 
jogcímcsoport terhére. 
 
A Kormány a 1657/2016. (XI. 17.) Korm. határozatában döntött a Hungaroring Sport Zrt.-nél 
történő tőkeemelés végrehajtásához szükséges forrásátcsoportosításról.  
 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeleten alapuló zajvédelmi 
intézkedéseinek, továbbá a Nemzetközi Automobil Szövetség által előírt sportszakmai 
követelmények miatt szükséges intézkedéseinek végrehajtásához a Társaság részére 500 M Ft, 
valamint a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. 50%-os üzletrészének megvásárlásához 180 
M Ft forrás biztosítása vált szükségessé. A Tanpálya Kft. 50%-os üzletrészeinek megvásárlásával 
a Hungaroring Sport Zrt. tulajdonába került az üzletrészek 100%-a. 
 
Neumann János Nonprofit Kft. 
Az 1/2016. (XII. 21.) Tulajdonosi határozat alapján a Társaság részére működési céllal 
tőkeemelés elrendelése történt, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. 
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoport terhére 3,0 millió 
forint összegben. 
 
A 3 M Ft tőkeemelést, működési célra fordítja, mivel a Társaság likviditási gondokkal küzd. 
A Társaság részére tőkeemelés végrehajtására volt szükség, tekintettel arra, hogy a Társaság 
tőkéje veszteség okán a törzstőke felére csökkent. 
 
MÁV Zrt. 
A 25/2016. (XII. 20.) tulajdonosi határozat alapján a Társaság tőkéjének pénzbeli 
hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelése történt meg 1.978,4 millió forinttal, a XVII. 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. 
Tőkeemelés jogcímcsoport terhére. 
 
26/2/2. Az MFB Zrt. működésének támogatása jogcím 
 
Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 400,0 millió forint volt. Az előirányzat 
az MFB Zrt. hatályos jogszabályok alapján fennálló tulajdonosi joggyakorlói feladatainak 
ellátásával összefüggésben felmerült működési költségeinek a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) szerinti megtérítésére került 
felhasználásra.  
 




