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A FEJEZET 2017. ÉVI LEGFONTOSABB – KÖLTSÉGVETÉSÉVEL  ÖSSZEFÜGGŐ - 

FELADATAI 
 
Általános ismertetés 
 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) alapításának dátuma: 2015. október 17. 
Az MK alapításáról rendelkező jogszabály: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 
szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. 
évi CXLVIII. törvény. 
 
Az MK illetékessége és működési területe országos, vezetője a miniszterelnök kabinetfőnöke, 
mint az MK-t vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), akit az Alaptörvény 16. cikk (7) 
bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A miniszter 
felett a munkáltatói jogokat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 41. § (3) 
bekezdése alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a miniszterelnök gyakorolja. 
 
Az MK alaptevékenységét a Ksztv., valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. 
 
Az MK látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági 
kommunikációs feladatokat, amelyeket a magyar állampolgárokkal folytatott folyamatos 
párbeszéd útján (közérdekű tájékoztató levelek és kiadványok, közterületi, tv, online, 
közösségi médiaszolgáltató) kíván biztosítani, valamint az MK látja el a miniszterelnök által 
meghatározott, kiemelt ügyek koordinálását, és a kormányzati kommunikációval kapcsolatos 
feladatokat. Az egységes kormányzati kommunikáció biztosítása érdekében grafikai tervezés, 
gyártás, integrált reklámügynökség, kutatás, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökség, 
stratégiai tervezés és tanácsadás, nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat vesz igénybe.  A 
miniszterelnök kabinetfőnöke a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége 
keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a 
miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi 
állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium 
protokoll tevékenységéért. 
 
Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:  
1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (ÁHT-T: 355806)  
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784) 
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895) 
 
Az MK a 2017. év során az alábbi területeken végzett jelentős jogalkotási, jogszabály 
előkészítési tevékenységet: 
 
1. Hungary Helps Program 
 
Magyarország a nemzetközi közösség szolidáris tagjaként lakossága nagyságához és gazdasági 
teherbíró képességéhez mérten, korábbi szerepvállalásához viszonyítva aktívabban képes részt 
venni a nemzetközi fejlesztési, valamint a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 
erőfeszítésekben, melynek a jelenlegi, elhúzódó migrációs válsághelyzetre tekintettel 
különösen nagy jelentősége van.  
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Annak érdekében, hogy hazánk a segítségét fogadó országok polgárai és a nemzetközi 
közvélemény előtt tudatosan és megjegyezhetően mutassa meg szolidáris arcát, ezzel javítva 
imázsát, a miniszterelnök kabinetfőnöke a Hungary Helps Program bevezetésére tett javaslatot, 
amely Magyarország által a harmadik országok számára juttatott segítségnek a „Hungary 
Helps” védjegy használatával valósul meg a nyilvánosság előtti megjelenés arculati elemeinek 
egységes kialakításával. 
 
A Hungary Helps Program nem terjed ki sem a katonai célú támogatásokra, sem a 
békefenntartói és terrorellenes szolgáltatásokra, valamint a külhoni magyarok oktatási és 
kulturális programjaival, valamint a külhoni magyarok kulturális és anyanyelvi identitását 
erősítő és fejlesztő programokkal és fejlesztésekkel összefüggő támogatásokra.  
 
A Program megjelenésének egységes formai követelményeit, arculati elemeit, valamint a 
„Hungary Helps” védjegy használatára vonatkozó részletes szabályokat a Hungary Helps 
Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a 
Hungary Helps védjegy használatáról szóló 3/2017. (XI. 10.) MK rendelet tartalmazza. 
 
2. A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 
kormányrendelet 
 
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló 27/2017. (XI. 14.) OGY 
határozata 1.1. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy tegyen lépéseket a kárt 
szenvedett fiatalok és nyugdíjasok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek 
rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett 
összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében és amennyiben a kárrendezés kifizetése 
jogalkotást igényel, kezdeményezze, illetve fogadja el a szükséges jogszabályokat. 
 
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló kormányrendelet 
előkészítésével és Kormány elé terjesztésével a miniszterelnök kabinetfőnöke e felkérésnek 
kívánt eleget tenni. A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 
488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet megfogalmazott célja, hogy a Czeglédy-ügy károsultjai a 
lehető leggyorsabban, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű – 
rendkívüli és méltányosságon alapuló – kárrendezésben részesüljenek a Magyar Állam által. 
 
3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról szóló kormányrendelet módosítása 
 
Az NKOH a 2017. év során – a működése során tapasztaltakra figyelemmel – a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítását több ízben 
kezdeményezte. 
 
A 2017. február 14-én hatályba lépett módosítás eredményeképpen a Hivatal által 
lebonyolítható eljárások köre a beszerzési eljárások lefolytatásának lehetőségével bővült. 
 
A 2017. március 18. napján hatályba lépett módosított rendelkezések alapján a Korm. rendelet 
alanyi hatálya alá kerültek a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja 
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, valamint azon egyéb 
szervezetek, melyek kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot valósítanak 
meg.  
 
A 2017. április 17-ei módosítás nyomán egységessé vált a közbeszerzési díj megfizetésére 
vonatkozó kötelezettség teljesítésének előírása, továbbá a 2017. április 29-én hatályba lépett 
módosított rendelkezések nyomán csökkentek az érintett szervezetek adatszolgáltatásainak 
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teljesítése kapcsán felmerülő adminisztratív terhek. Ezen időponttól a 2017. április 29-e előtt 
létrejött szerződés teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolás adatait, valamint a 2017. 
április 29-e előtt létrejött szerződés teljesítése elismerésének megtagadásról szóló nyilatkozat 
tervezetét már nem szükséges a Hivatalhoz megküldeni.  
  
2017. szeptember 15. napját követően megszűnt a negyedéves beszerzési terv benyújtására 
vonatkozó kötelezettség. 
 

1. Feladatkör, tevékenység 

1.1 A fejezet irányítását ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának 
címe. 
 
Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kabinetiroda 
Törzskönyvi azonosító száma: 833163 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda 

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli 
feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése. 
 
A 2015. október 17-én alapított MK a kormányfő munkáját segítő kormányzati szerv. Az MK 
alapvető célja, hogy közelebb vigye az emberek véleményét a miniszterelnökhöz, illetve a 
kormányzáshoz. Erre a folyamatos párbeszédre azért van szükség, mert az emberek 
folyamatosan igényt formálnak arra, hogy két választás közötti időszakban is elmondhassák 
véleményüket a legfontosabb politikai kérdésekről. A minisztérium alapvető felfogása szerint 
elsősorban ezt jelenti a kormányzati munka általános politikai koordinációja. Ezért működik 
az MK-n belül nemzeti konzultációs központ, bár természetesen a folyamatos társadalmi 
párbeszédnek nem a nemzeti konzultáció az egyetlen formája. 
 
Az MK fókuszában az elmúlt egy esztendőben is azok a kérdések álltak, amelyeket a 
miniszterelnök a kormányzati munka szempontjából meghatározó kérdésnek ítélt. Ennek 
részeként a 2017-es évben két nemzeti konzultációra is sor került. 2017. február 20-án Orbán 
Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nemzeti konzultáció kezdődik annak az öt 
veszélyforrásnak a kérdésében, amelyekkel Magyarországnak 2017-ben szembe kell néznie. 
A konzultáció – amelyet a részvételre felhívó tájékoztató kampány is kísért – érintette a 
rezsicsökkentés megvédését, az illegális bevándorlást, a külföldi befolyásolási kísérleteket, 
továbbá a magyar adócsökkentést és munkahelyteremtő programokat célzó brüsszeli 
támadásokat. A választópolgárok 2017 március végétől kapták kézhez a kérdőíveket. 2017 
május végéig, a konzultáció lezárásáig 1 680 933-an vettek részt a konzultációban, mind a hat 
kérdésében elsöprő többség, a résztvevők 99 százaléka erősítette meg a Kormány álláspontját. 
2017 júliusában a nemzeti konzultációban felmerült témák, illetve a konzultáció eredményei 
mentén a Kormány tájékoztató kampányt is indított.  
 
2017 szeptemberében a Kormány nemzeti konzultációt hirdetett a Soros-tervről. 2017 október 
elején megkezdődött a nemzeti konzultáció leveleinek postai kiszállítása. A Kormány hét 
kérdést tett fel a bevándorlásról és a kötelező kvótáról, a konzultációt tájékoztató kampány is 
kísérte. Végül a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció lett az eddigi legsikeresebb a 
konzultációk sorában. Minden korábbi részvételi rekord megdőlt: végül összesen 2 356 811 
válaszküldemény érkezett vissza (postai úton: 2 178 320; interneten: 178 491). A konzultáció 
szinte teljesen egyöntetű eredményei megerősítették, hogy a magyarok nem szeretnék, ha 
Magyarország bevándorlóországgá válna. 
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Az MK 2017-ben több tájékoztató kampányt is indított. Így például 2017 márciusáig zajlott 
„Magyarország erősödik” címmel tájékoztató tevékenység, amely az állampolgárok életét 
érintő legfontosabb év eleji változásokról adott számot. Szintén kormányzati tájékoztató 
kampány zajlott az Erzsébet-táborok népszerűsítésére, illetve 2017 végén az Európai 
Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben hozott országgyűlési 
határozatról. Mindemellett a Kabinetiroda 2017 folyamán szinte folyamatos tájékoztató 
tevékenységet végzett egyes társadalmi csoportok számára, így tájékoztató kiadványt készített 
a gyógyszerészek, a horgászok, a polgárőrök, a birkózók, illetve a természetjárók számára, 
illetve számos más társadalmi csoporttal folytatott aktív párbeszédet.  
 
Az MK keretein belül működik a Digitális Jólét Program Titkársága, amely még 2015 
decemberében zárta le az egész évben zajló InternetKon elnevezésű nemzeti konzultációt. A 
2015 elején indult InternetKon folyamata során a Kormány a polgárokkal, a szakmai és civil 
szervezetekkel, vállalkozásokkal kívánta megvitatni a magyar internet jövőjét, illetve – 
szélesebb értelemben – a digitális fejlesztéseket érintő kérdéseket. A nemzeti konzultáció 
kérdéssorára, az InternetKon20 kérdéseire 32 ezer polgár válaszolt. Az emberek 
akaratnyilvánítása a magyar internet jövőjét illetően világos és egyértelmű volt: a világháló 
legyen mindenki számára hozzáférhető és megfizethető, segítse az oktatást és a fiatalokat, és 
ne fenyegesse gyermekeink biztonságát. Ennek megfelelően 2017-ben a Kormány javaslatot 
tett arra, hogy 2018. január 1-jével csökkenjen 18-ról 5 százalékra az internet-előfizetés áfája. 
Ezt a javaslatot az Országgyűlés támogatta, ezzel az internetszolgáltatás áfája 
Magyarországon eddig soha nem látott szintre csökkent. Mindez egyben azt is jelenti, hogy 
Európában Magyarországon a legalacsonyabb az internetezést terhelő általános forgalmi adó 
kulcsa. 
 
1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági 
intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az 
intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. 
 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) 
MK utasítás 2017. évben nem került módosításra. A feladatvégzés struktúrájában az alábbi 
módosítások történtek. 
 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
Nonprofit Kft. jogutódjaként jött létre 2017. január 1-jén. 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) 
megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos szakmai irányítása alatt működő szervezet, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult a Társaság felett a 
tulajdonosi és vagyonkezelői jogok gyakorlására. 
 
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
2017. január 1-től koordinálja a DJP keretében kialakított stratégiák feladatainak 
összehangolását és megvalósítását. 
A rendelet módosításai között szerepel, hogy a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. 
égisze alatt működő Digitális Jólét Koordinációs Központ ellátja a DJP Hálózat szakmai 
koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítését, 
az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a DJP Mentorok munkáját. 
Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai 
koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. Részt vesz az „Online 
kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét 
Program kiterjesztésének elősegítése” (GINOP 3.3.2.-16), a „Közösségi internet hozzáférési 
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pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” (GINOP-3.3.1-16) című kiemelt 
projektek végrehajtásában. 
 

2. Az előirányzatok alakulása 

2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási 
megtakarításokra. 
 
Az MK 2015. október 17-i létrehozását követően, a 2017. évtől kezdődően rendelkezett először 
eredeti előirányzatokkal. 
 
A működési feltételeket biztosító két ellátó szervezet (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
(a továbbiakban: KEF) és NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: 
NISZ Zrt.)) az új szervezet, az új elhelyezés és a sajátos igények miatt csak 2017. évre tudta 
pontosan felmérni az MK várható üzemeltetési kiadásait.  
 
Év közben a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzat terhére, valamint az 
Országvédelmi Alapból kapott támogatások kizárólag meghatározott feladatok ellátását 
bizotosították, így ezek a többlet források az MK működését nem befolyásolták, kiadási 
megtakarítás nem keletkezett. 
 
 
2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
         

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
      

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás   18 365,9 21 394,7 26 394,7 37 852,9 34 535,8 188,0 91,2 

ebből:  személyi 
juttatás 

1 891,9 2 597,6 2 597,6 2 435,7 2 249,5 118,9 92,4 

Bevétel   257,4 0,0 0,0 494,2 494,1 192,0 100,0 
Támogatás   17 808,4 21 394,7 26 394,7 30 437,5 30 437,5 170,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  
7 221,3 0,0 0,0 6 921,2 6 921,2 95,8 100,0 

Létszám (fő)    **220 *272 *272 272 **249 113,2 91,5 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
     

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
     

 
 
2.3. A főbb kiadási tételek alakulása. 
 
Az MK működése során 2017. évben rendelkezett először eredeti előirányzattal, de a 2016. évi 
tény és a 2017. évi tény adatok így is jelentős eltérést mutatnak.  
 
Az MK részére meghatározott 2017. évi eredeti előirányzat már az előző évi bázisadatokhoz 
képest került felmérésre és biztosításra.  
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A 20/1/1 Kormányfői Protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról a 2017. évben is előirányzat 
átadás történt a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) részére a 
miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőkkel kapcsolatos kiadásokra a 
Statútum rendelet alapján. 
 
A kiemelt kormányzati feladatok ellátása érdekében a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval 
és konzultációval kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra is több kiadás került 
tervezésre és elfogadásra, amit év közbeni törvényi módosítással, valamint egyéb 
kormányhatározatok alapján a feladatok teljes körű ellátása érdekében további források 
biztosításával volt szükséges emelni. A feladatok egyik nagy része a Belügyminisztérium 
részére történő előirányzat átadással valósult meg. 
 
Eredeti előirányzatot tervezhetett az MK a 20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a 
magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra, így ezen a 
soron a 2016. évi maradványok jóváhagyásával, valamint további források biztosításával 
számos feladat került megvalósításra. 
 
Az MK Igazgatás működésére szintén előző időszakhoz képest számított előirányzat volt 
tervezhető, és az a feladatok ellátására biztosításra került. Az MK Igazgatás főbb kiadási tételei 
a miniszterelnök protokolláris feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások, a NISZ Zrt. 
részére a szolgáltatási szerződések kapcsán teljesített kiadások, valamint a KEF részére történő, 
az intézmény működésével kapcsolatos előirányzat átadások. 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 21 394,7 0,0 21 394,7 2 597,6 272 

Módosítások jogcímenként            

Törvényi módosítás 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0 

A Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. 
törvény 10. § (1) bekezdés alapján 

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0   

Kormányzati hatáskörű módosítások 8 188,6 0,0 8 188,6 14,0 0 

1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő 
átcsoportosításról - 1956-os rendezvényről 
koncertfilm 

227,0 0,0 227,0 0,0   

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat az 
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról (Magyar 
Turisztikai Ügynökség, Hagyományok 
Háza) 

2 044,3 0,0 2 044,3 0,0   

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

0,1 0,0 0,1 0,1   
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1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a XXI. 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a 
XIV. Belügyminisztérium fejezetek közötti 
előirányzat átcsoportosításról (Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia) 

-915,0 0,0 -915,0 0,0   

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról (az 
1166/2017. (III. 31.) Korm. határozatban 
foglaltakra) 

232,6 0,0 232,6 0,0   

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás az 
1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 
alapján 

24,9 
-24,9 

0,0 
24,9 

-24,9 
13,8   

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat az 
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról 
(kormányzati kommunikációs célokra, 
konzultáció lefolytatására) 

6 663,4 0,0 6 663,4 0,0   

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a garantált bérminimum megállapításáról 

0,1 0,0 0,1 0,1   

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a 
szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítások kezeléséről 

-63,9 0,0 -63,9 0,0   

Irányító szervi hatáskörű módosítások 2 528,1 6 673,9 -4 145,8 -382,3 0 

Többletbevétel előirányzatosítása 445,4 445,4       

Maradvány előirányzatosítása 6 228,5 6 228,5       

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
150,1 

-150,1 
  

150,1 
-150,1 

-150,1   

Más fejezet részére átadott előirányzat -4 148,9 0,0 -4 148,9 -232,2   

Egyéb irányító szervi hatáskörű módosítás 3,1 0,0 3,1     

Intézményi saját hatáskörű módosítások 741,5 741,5 0,0 206,4 0 

Maradvány előirányzatosítása 692,7 692,7       

Többletbevétel előirányzatosítása 48,8 48,8       

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       206,4   

2017. évi módosított előirányzat 37 852,9 7 415,4 30 437,5 2 435,7 272 
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2.4. Az előirányzatok alakulását befolyásoló tényezők. 
 
Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe 
tartozó évközi előirányzat-biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az 
MK a 2017. év során RKI tartalékból és Országvédelmi Alapból kapott támogatás összegéből 
biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét.  
 
A Kormány  

− támogatta a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a 
Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektek elindítását, 
illetve folytatását;  

− támogatta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan 
megvalósuló berlini, londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről koncertfilm 
készüljön;  

− biztosította a forrást az integrált kommunikációs országmárka-kampány keretében 
kulturális-művészeti rendezvények és kiadványok megvalósítására, illetve 
dokumentumfilm külföldi és hazai televíziós csatornán történő elhelyezésére, amely 
feladat megvalósítására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t jelölte ki; 

− döntött a Soros-tervvel kapcsolatos konzultáció lefolytatásáról, valamint biztosította a 
konzultáció lebonyolítása kapcsán felmerülő nyomdai, megszemélyesítési és 
kézbesítési költségekhez szükséges forrást a nemzeti konzultáció sikeres folytatása 
érdekében, továbbá 

− kormányzati kommunikációs célokra szükséges többletforrást is biztosított az MK 
részére. 
 

A Kormány további intézkedéssel  
− módosította a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét, amely 

szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodától a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz 
került átadásra a Magyar Foundation of North America támogatása elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat; 

− a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása alcím javára, az MK Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást rendelt el. 

 
A kormányzati kommunikáció és konzultáció keretében végrehajtott feladatok kifizetése a 
Belügyminisztériumhoz történő előirányzat-átcsoportosítás útján került teljesítésre. Az ezekhez 
szükséges előirányzat átcsoportosításokat fejezeti hatáskörben indította az MK a  
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 22. § (2) 
bekezdése alapján. 

 
Az előirányzatok alakulását szintén nagyban befolyásolta a 2016. évi költségvetési 
maradványok 2017. évre történő előirányzatosítása. Mindezek alapján a 2017. évi előirányzat 
biztosítások egyenlege a következőképpen alakult: 
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2.5. Bevételek alakulása 
 
2.5.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai 

Tényleges bevételek alakulása 
                                                                                                                 (adatok millió forintban) 

Bevétel megnevezése 2016. év 2017. év 
Változás 

Összegben %-ban 
Működési bevételek 28,6 213,4 184,8 746,2 
Felhalmozási bevételek  0,0 0,0 0,0 0,0 
Működési célú támogatás 228,7 280,1 51,4 122,5 
Felhalmozási célú támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 
Működési célú átvett pénzeszköz 0,1 0,6 0,5 600,0 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 0,0 

Költségvetési bevételek 257,4 494,1 236,7 192,0 
Központi, irányító szervi támogatás 17 808,4 30 437,5 12 629,1 170,9 
Maradvány igénybevétele 7 221,3 6 921,2 -300,1 95,8 

Belföldi finanszírozás bevételei 25 029,7 37 358,8 12 329,1 149,3 

ÖSSZESEN: 25 287,1 38 346,9 13 059,8 151,6 

 
A fejezet 2017. évi finanszírozási bevételeinek összege 37.358,7 millió forint volt, mely két 
finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervi támogatás  30.437,5 millió forint, 
valamint a maradvány igénybevétele 6.921,2 millió forint összegű tételek együttes összege. A 
működési célú  támogatásoknál 48,4 millió forint az MK Igazgatás, 231,8 millió forint a 
fejezeti kezelésű előirányzatok, míg a működési célú átvett pénzeszközöknél 0,4 millió forint 
az MK Igazgatás, 0,2 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A működési 
bevételeknél 0,9 millió forint az MK Igazgatás, 117,2 millió forint az NKOH, 95,4 millió 
forint a fejezeti kezelésű előirányzatok forrása volt. A központi, irányító szervi támogatás 
megoszlása a következő volt: MK Igazgatás  3.464,4 millió forint, NKOH  381,9 millió forint, 
fejezeti kezelésű előirányzatok 26.591,2 millió forint. Maradvány igénybevétel az MK 
Igazgatásnál 501,4 millió forint, az NKOH-nál 191,3 millió forint, a fejezeti kezelésű 
előirányzatoknál 6.228,5 millió forint összegben történt, melyről a 2.8. Költségvetési 
maradvány fejezetben, illetve az érintett költségvetési szerveknél található részletes adat.  
 
2.5.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 
Az MK Igazgatás követeléseinek 2017. december 31-i állománya  9,5 millió forint volt. Ezt 
egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 4 fő dolgozó részére 
megelőlegezett 1,7 millió forint illetmény, 4 fő dolgozó részére külföldi kiküldetésre kiadott 
előleg, 1 fő dolgozó részére reprezentációs kiadásokra adott előleg, valamint a letétre átadott 
pénzeszköz rovaton elszámolt 0,4 millió forint összeg teszi ki. A követelés összege másrészt a 
költségvetési évet követően esedékes követelés működési célú visszatérítendő támogatás 
rovaton az MK 5 fő dolgozója részére 2016. illetve 2017. évben folyósított, dolgozó által 
visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő részleteinek 
4,1 millió forintot kitevő összegéből, valamint a 2017. évi külföldi kiküldetéshez kapcsolódó 
3,3 millió forint szállítói jóváírásból származik. 
 
Az NKOH költségvetési évben esedékes követelései között a 2017. december 31-ig esedékessé 
vált, de meg nem fizetett közbeszerzési díj került kimutatásra. Költségvetési évet követően 
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esedékes követelések között, működési bevételként a 2017. évi teljesítésű közbeszerzési díjak 
értéke szerepel (24,8 millió forint). Követelésjellegű sajátos elszámolások 0,1 millió forintos 
értéke a 2016. december 15-én a Tőzsdepalota Parkolás Kft-vel parkolóhely használatra kötött 
szerződés alapján fizetendő óvadék díja szerepel. 
 
 

(adatok millió forintban) 

Ssz. N É V Nyitó Változás Záró 

1 Költségvetési évben esedékes követelések 0,0 0,6 0,6 
2 Adott előlegek 0,0 2,1 2,1 
3 Foly. megelőleg. TB ellátások 1,4 -1,1 0,3 
4 Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz 0,0 0,5 0,5 
5 Költségvetési évet követően esedékes köv. 1,6 27,1 28,7 

Ö S S Z E S E N: 3,0 29,2 32,2 

 
2.6. Személyi juttatások. 
 

2.6.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás 

Az MK 2015. október 17-i létrehozásakor a Miniszterelnökségtől átvett, valamint az RKI-ból 
biztosított forrás 245 fős állományi létszám alkalmazásához biztosított előirányzatot. A 2017. 
évre vonatkozóan megállapított létszámkeret a korábbi évekkel megegyezően változatlanul 245 
főben került meghatározásra. A létszámkeret folyamatos feltöltése a 2015. és 2016. évekhez 
hasonlóan a 2017. évben is folytatódott. 
 
A Kormány az NKOH 2014. október 29-i létrehozásakor 30 fős állományi létszám 
alkalmazásához biztosított előirányzatot. A gazdálkodó szervezet feladatainak átadása 3 fős 
létszámcsökkenéssel járt, így a 2017. évi költségvetésben is 27 főre csökkent a foglalkoztatotti 
létszám. 
 
Intézményi létszámadatok alakulása 2017. évben 

Intézmény megnevezése 
2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

Különbség 

(fő) ( % ) 

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 245 245 0 0% 
2. cím Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal 

27 27 0 0% 

Összesen 272 272 0 0% 
 

2.7. Költségvetési maradvány 
 
2.7.1. A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása 
A Kormány a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2016. évi maradványaival kapcsolatban az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

− Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 2. pontja alapján a 2016. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 51,4 millió forint 
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visszahagyásra javasolt, mely az 5. pont alapján átcsoportosításra került a XI. 
Miniszterelnökség fejezet részére az alábbiak szerint. Az NKOH 8,2 millió forintot, az 
MK Igazgatás 3 ezer forintot, a Fejezeti kezelésű előirányzatok pedig 43,2 millió 
forintot  utaltak át 2017. szeptemberében.  

 
− A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. 

(XI. 7.) Korm. határozat engedélyezte a kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig 
pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását. Ez az NKOH 
esetében 24,2 millió forint, míg az MK Igazgatás esetében 19,0 millió forint 
felhasználását tette lehetővé. 

 
− A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 2000/2017. 

(XII. 21.) Korm. határozat engedélyezte a meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással 
nem terheltté vált, 234,7 millió forint összegű költségvetési maradvány felhasználását, 
melyből az NKOH címre 34,6 millió forint, míg a Kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatra visszahagyott 
összeg 200,1 millió forint. A fennmaradó 29,4 millió forint az NGM/40245/2017 sz. 
levelében meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlájára 
2017.12.28-án átutalásra került. 

 
 
2.7.2. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele 

(adatok millió forintban) 

Szektor 
Előző évek 
maradványa 

2017. év 
maradványa 

Költségvetési 
maradvány 
összesen 

Ebből 
Kötelezett-
ségvállalás-
sal terhelt 

Ebből: 
Önrevízió 

1051 intézményi 34,6 632,6 667,2 655,0 0 

1091 fejezeti 
kezelésű 

189,1 2 460,7 2 649,8 2 649,2 0 

ÖSSZESEN 223,7 3 093,3 3 317,0 3 304,2 0 

 
Az MK költségvetési maradványa 3.317,0 millió forint. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 
költségvetési maradványa 2.649,8 millió forint, az MK Igazgatás 513,1 millió forint, az NKOH 
154,1 millió forint.  
 
Az MK 2016. évi költségvetési maradványa összesen 223,7 millió forintot tett ki. 34,6 millió 
forint az NKOH előző évi költségvetési maradványa, ami meghiúsult 
kötelezettségvállalásokból (informatikai eszközbeszerzés, tanácsadói feladatok, 
ingatlanüzemeltetési szolgáltatás) származik. 189,1 millió forint a 20/1/2 Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok kiadásai fejezeti kezelésű 
előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa. 
 
Az MK 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.304,2 millió forint, melyből a 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2.649,2 millió forint, az intézmények 655,0 millió forint 
összeget tesznek ki. Az MK 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 12,8 
millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok 0,5 millió forint, az NKOH 12,3 millió 
forint összeget tesznek ki. A maradvány keletkezések okainak és összetételének részletezésére 
az intézményi, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok leírásánál kerül sor. 
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3. Egyéb 

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése 

Az MK – működésének biztosítása érdekében – a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlant kapta 
meg használatra, de a miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek 
továbbra is a Parlament épületében kaptak elhelyezést. Az MK székhelye változatlan maradt, 
továbbra is a miniszterelnök, illetve a miniszter által használt Parlament épületéhez kötődve. 

A gazdasági társaságokban való részvétel indokai 

Az MK nem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságokban, továbbá tulajdonosi jogokat 
sem gyakorol. 

A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások 

Az MK 2017. évi eredeti előirányzatainak egyikeként tervezésre került a Magyar Foundation 
of North America Washingtonban bejegyzett nem profitorientált szervezet támogatása 612,4 
millió forint összeggel.  

Az egyes nemzetközi feladatok átadásáról szóló 1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 1. 
pontja alapján az észak-amerikai külgazdasági és külügyi relációt érintő egyes szervezetekkel 
fennálló szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a jövőben – Statútum módosítás nélkül - a 
miniszterelnök kabinetfőnöke helyett a külgazdasági és külügyminiszter látja el. Ennek 
alapján, valamint a költségvetés címrendjének és a kormányzati szerkezetátalakítás 
módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az előirányzat a KKM 
részére átadásra került. 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források 
bemutatása 

IV/2. melléklet 
                millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat/ 
intézmény 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/ 
intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott feladat megnevezése* 
2017. évi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
teljesítés 

20/1/7 

 MK felügyelete 
alá tartozó 

szervezetek és 
szakmai 

programok 
támogatása 

 

A magyar médiarendszer kialakítása 
Erdélyben, erdélyi online szcéna 
fejlesztése, megtervezése, arculati 
megjelenítése és működtetésének 

megkezdése, valamint a foter.ro portál 
működésének támogatása 

66,5 66,5 

*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását 
szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni. 

 
A határon túli székhelyű Erdélyi Médiatér Egyesületnek ítélt támogatás célja egy korszerű 
magyar médiarendszer kialakítása Erdélyben, erdélyi online szcéna fejlesztése, megtervezése, 
arculati megjelenítése és működtetésének megkezdése, valamint a foter.ro portál 
működésének támogatása. Az Egyesület feladatai megvalósítására összesen 66,5 millió forint 
támogatást kapott 2018. illetve 2019. évi elszámolási határidővel. 
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Intézményi címek/alcímek 
 

1. cím  Miniszterelnöki Kabinetiroda 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

   
   

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 3 068,6 4 338,5 4 338,5 4 015,5 3 502,3 114,1   87,2 
   ebből:  személyi juttatás 1 755,2 1 967,6 1 967,6 2 227,5 2 062,6 117,5   92,6 
Bevétel 50,9 – – 49,7 49,6 97,4   99,8 

Támogatás 2 866,2 4 338,5 4 338,5 3 464,4 3 464,4 120,9   
100,

0 

Költségvetési maradvány 652,9 – – 501,4 501,4 76,8   
100,

0 
Létszám (fő)  **200 *245 245 245 **228 114,0   93,1 

        *eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
     

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
     

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

    

      1.  cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 
  

   
millió forintban egy tizedessel 

    

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinit előirányzat 4 338,5 - 4 338,5 1 967,6 245 
Módosítások jogcímenként *           

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások 
kezeléséről 

-48,2   0,0   -48,2   0,0     

1727/2017. (X.10.) Korm. határozat az Országvédelmi 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról 

38,1   0,0   38,1   0,0     

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

0,1   0,0   0,1   0,1     

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás az 1601/2017. 
(VIII. 31.) Korm. határozat alapján 

24,9 
-24,9 

0,0 
24,9 

-24,9 
13,8 

 

Előirányzat átadás Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság részére gépkocsi vezető illetmény és 
járulék fedezetére 

-7,4   0,0   -7,4   -5,9     

Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról kapott 
előirányzat 

115,0   0,0   115,0   86,0     

Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra 

-350,0   0,0   -350,0   0,0     
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Előirányzat átcsoportosítás a XVIII. KKM fejezet 
Külképviseletek igazgatása cím javára 

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

A XVIII. KKM fejezet részére előirányzat átadás 
MFNA-val és Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal 
fennálló szerződések teljesítésével kapcsolatban 

-251,9   0,0   -251,9   0,0     

Belügyminisztérium részére előirányzat átadás 
vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére 

-39,8   0,0   -39,8   -32,3     

KEF ellátási feladatok fedezetére előirányzat átadás -325,0   0,0   -325,0   0,0     
Egyéb TB 1% bevétellel kapcsolatos felügyeleti szervi 
előirányzat módosítás 

0,9   0,9   0,0   0,0     

2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele 501,4   501,4   0,0   156,2     
Országos Fordítóiroda feladataira kapott támogatás 48,4   48,4   0,0   0,0     
MK Igazgatás átmeneti családi támogatás törlesztése 0,4   0,4   0,0   0,0     
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások 
 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
kiadásainak fedezetére 

42,0 
-42,0   

0,0   
42,0 

-42,0   
42,0     

2017. évi módosított előirányzat 4 015,5   551,1   3 464,4   2 227,5   245   

*  évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében 
tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről 

 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda (PIR-törzsszám: 833163, 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda) a minisztérium szervezeti egységeit 
foglalja magába. 
 
Az MK 2017. évre – ellentétben a korábbi évekkel – rendelkezett eredeti előirányzattal. Az 
MK működési és felhalmozási kiadásai finanszírozására 2017. évben rendelkezésre álló 
maradványfelhasználás nélkül számított előirányzata 6,3%-kal haladta meg a 2016. évre a 
Kormány által az MK működésére biztosított előirányzatát. A forrástöbblet biztosítása az MK 
megnövekedett feladataira tekintettel került megállapításra. 
 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az előirányzatok évközi változásai 
 
A költségvetési támogatás 2017. évi módosított előirányzata összesen 3.464,4 millió forint 
összeget tett ki. Az MK eredeti előirányzatát meghatározó 2016. évi XC. törvény alapján a 
személyi juttatások előirányzata 1.967,6 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzata 544,8 millió forint, a dologi kiadásoké 1.580,1 millió 
forint, a beruházásoké 246,0 millió forint volt. Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 0,1 
millió forintot biztosított a bérkompenzáció fedezetére. Az 1727/2017. (X. 10.) Korm. 
határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére informatikai szolgáltatások biztosítása 
érdekében 38,1 millió forint került átadásra az MK részére. A 467/2016. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján 48,2 millió forint került átcsoportosításra a szociális hozzájárulási adó 
megtakarításból a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére. A KEF részére 3 fő 
gépkocsivezető illetményének és járulékának fedezetére 7,4 millió forint előirányzat átadásra 
került sor. Miniszterelnöki protrokolláris felhasználási célokra a 20/1/1 Kormányfői protokoll 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére két alkalommal, összesen 115,0 millió forintot kapott az 
MK Igazgatása. A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 
fejezeti kezelésű előirányzat részére az Igazgatás terhére 350,0 millió forint, a XVIII. KKM 
fejezet Külképviseletek Igazgatása javára 5,0 millió forint átcsoportosítására került sor. A 
KKM részére 251,9 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt a Századvég Politikai 
Iskola Alapítvánnyal, az SLI Group LLC-vel, valamint a Liberty International Group LLC-vel 
fennálló megbízási szerződés fedezetéül szolgáló költségvetési források biztosítására. 
Megállapodás alapján az MK a Belügyminisztérium részére az MK-hoz vezényelt 4 fő 
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juttattásainak és járulékainak fedezetére 39,8 millió forint, a KEF jogszabályi kötelezettségből 
fakadó ellátási feladataira 325,0 millió forint előirányzatot csoportosított át. 
 
A bevételi előirányzat-módosítás 551,1 millió forintos összegéből 501,4 millió forint a 2016. 
évi maradványból, 48,4 millió forint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-vel 
kötött szerződésben foglalt feladatok ellátására a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt bevétele terhére kapott támogatásból származik. A 2017-
ben keletkezett többletbevétel 0,9 millió forinttal, továbbá az átmeneti családi támogatás 
dolgozók általi törlesztése 0,4 millió forinttal növelte az előirányzatot. 
 
A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 99,0 %-át kitevő működési 
előirányzat 3.975,8 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 39,7 millió forint 
volt. A módosított előirányzat összességében 87,2 %-ra teljesült. A dologi kiadások jelentős 
részét kitevő kommunikációs és üzemeltetési-ellátási kiadások esetében az MK a 
jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetésért felelős NISZ Zrt.-vel, valamint 
az ingatlanok és gépjárművek üzemeltetéséért és az MK ellátásáért felelős KEF-fel megkötött 
szerződések alapján teljesítette kötelezettségeit. Informatikai szolgáltatások igénybevételére, 
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton a NISZ Zrt.-vel 
megkötött, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton pedig a Századvég Politikai 
Iskola Alapítvánnyal megkötött szerződés fedezetére történt teljesítés. 
 
Az MK személyi juttatásai fedezetére összesen 2.227,5 millió forint módosított 
előirányzattal rendelkezett. A 2016. évi költségvetési maradványból személyi jellegű kiadás 
előirányzata 156,2 millió forint volt. Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzatra 0,1 millió forint, miniszterelnöki protokolláris célokra a 20/1/1 Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról kapott előirányzat összesen 86,0 millió forint volt. 
Előirányzat átadás a KEF részére gépkocsi vezető illetmény fedezetére 5,9 millió forint, a 
Belügyminisztérium részére előirányzat átadás vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére 32,3 
millió forint volt. 
 
A személyi juttatások rovaton törént tényleges kifizetés 2.062,6 millió forint volt. Az MK a 
foglalkoztatottak részére összesen 1.745,2 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 84,6 %-át teszi ki. 
Munkabérre és törvény szerinti illetményre 1.489,0 millió forint került kifizetésre a 2017. 
évre vonatkozóan. Céljuttatásra 66,3 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült 
helyettesítésre és túlórára összesen 14,9 millió forint került kifizetésre. Az MK jubileumi 
jutalomra 8,6 millió forintot, béren kívüli juttatásra 58,4 millió millió forintot, ruházati 
költségtérítésre 66,3 millió forintot fordított. A dolgozók munkába járásának jogszabály 
szerinti költségtérítésére 11,4 millió forint, szociális támogatásokra 4,9 millió forint, egyéb 
költségtérítésre, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, szabadságmegváltás, 
betegszabadság) 25,4 millió forint került kifizetésre. 
 
A személyi juttatások 15,4 %-át, azaz 317,4 millió forintot kitevő külső személyi 
juttatásokon belül jogszabályi kötelezettségből fakadóan művészeti díjasok részére 199,7 
millió forint, reprezentációs kiadásokra 90,2 millió forint, megbízási díjakra 27,5 millió forint 
került kifizetésre. 
Az MK tervezett létszámkerete 245 fő volt. A státuszok feltöltése 2017. év során folyamatos 
volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az év végére a munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi zárólétszáma nem érte el a tervezettet, 228 
főben realizálódott. Tartósan távol lévők száma 2017.12.31-én 17 fő volt.  
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Az MK 2017. évi munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének 
teljesítésére 514,4 millió forint került kifizetésre. 
 
Az MK dologi kiadások módosított előirányzata 2017. évben összesen 973,5 millió forint 
volt. A 2016. évi költségvetési maradványból a dologi kiadások előirányzata 305,8 millió 
forintot tett ki. 48,4 millió forint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-vel kötött 
szerződésben foglalt feladatok ellátására a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással nem 
terhelt bevétele terhére kapott támogatásból származik. Átmeneti családi támogatás fedezetére 
0,8 millió forint előirányzat átcsoportosításra került sor, meghiúsult maradvány pénzügyi 
rendezésére 14,8 millió forint. Saját hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti előirányzat 
átcsoportosítás miatt összességében 234,4 millió forinttal csökkent a dologi kiadások 
előirányzata. A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 835,6 millió forint volt, a 
módosított dologi előirányzat 85,8 %-a. 
 
Az MK készletbeszerzésre 3,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 187,4 millió 
forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 351,2 millió forint volt, melyből 
bérleti díjra 8,9 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatásokra 309,8 millió forint (ezen belül érdekképviseletre és 
lobbitevékenységre 226,7 millió forint), működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 32,4 
millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó 116,6 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 114,8 millió forint 
összeget tett ki. Az MK kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 57,8 millió forintot 
fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 4,1 millió forint volt. 
 
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosított előirányzata 
211,2 millió forint, amellyel szemben a kifizetés 51,2 millió forintban realizálódott. Az 
alacsony teljesítési volumen (24,2%) a NISZ Zrt. 157,3 millió forint összegű szolgáltatásainak 
következő évre áthúzódó pénzügyi teljesítése miatt alakult ki. 
 
A működési célú visszatérítendő támogatások 2,3 millió forintos összege az átmeneti családi 
támogatás 2 dolgozó részére történt utalását tartalmazza. 
 
A beruházásokra 23,1 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. A 2016. évi 
költségvetési maradványból a beruházások előirányzata 16,6 millió forint volt. Felügyeleti 
szervi hatáskörben 100,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása történt a 20/1/2 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat javára. MK-KEF megállapodás alapján a KEF feladatainak teljesítésére 54,0 
millió forint átadása történt, saját hatáskörben összesen 68,9 millió forinttal csökkent 2017. 
évben az előirányzat. Az MK beruházásra 19,6 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 
2,2 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 13,2 millió forintot, általános forgalmi adóra 4,2 
millió forintot teljesített. 
 
Az egyéb felhalmozási célú támogatások összege az MK-KEF megállapodás alapján 
személygépkocsi vásárlás fedezetére átadott 16,6 millió forint volt. 
 
A követelésállomány alakulása 
 
Az év végi követelésállomány nyilvántartott értéke 9,5 millió forint, amely a 
foglalkoztatottaknak adott előlegre 1,7 millió forint, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre 
átadott pénzeszközre 0,4 millió forint, költségvetési évben esedékes követelésekre 3,3 millió 
forint, költségvetési évet követően esedékes követelésekre 4,1 millió forint elszámolt összeget 
jelent. 
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Költségvetési maradvány 
 
A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználása 
 
Az MK 2016. évi költségvetési maradványa 501,4 millió forint volt, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

- személyi juttatások    156,2 millió forint 
- járulékok        22,7 millió forint 
- dologi kiadások    305,9 millió forint 
- beruházások      16,6 millió forint 

 
A személyi juttatások maradványa a dolgozók részére nyújtott 2016. 12. havi nem rendszeres 
illetve 12. hóközi bruttó-nettó juttatások összege 2,3 millió forint, teljesítményértékelés 
(TÉR) 107,9 millió forint, jubileumi jutalom 4,3 millió forint, megbízási szerződések 7,6 
millió forint, valamint reprezentációs kiadások 34,1 millió forint összegekből áll. Mind a 
személyi juttatások, mind a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó maradványa 
felhasználásra került 2017. évben.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt 305,9 millió forint dologi kiadásokból 2017. évben 
pénzügyileg 293,1 millió forint teljesült, a meghiúsult  12,8 millió forint maradvány 2017. év 
végén visszafizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt 16,6 millió forint felhalmozási 
kiadás forrása a 2017. évben miniszteri személygépkocsi beszerzés céljából átadásra került a 
KEF részére.   
 
A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai 
 
Az MK 2017. évi költségvetési maradványa 513,1 millió forint volt, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

- személyi juttatások       165,0 millió forint 
- járulékok          46,9 millió forint 
- dologi kiadások     137,9 millió forint 
- egyéb működési c. kiadások  159,9 millió forint 
- beruházások           3,4 millió forint 

 
A személyi juttatások, valamint a munkáltatói közterhek maradványa a 
teljesítményértékeléssel (TÉR) kapcsolatos kötelezettségvállalások (91,9 %), megbízási 
szerződéses kötelezettségvállalások (4,5 %), valamint reprezentációs kötelezettségvállalások 
(3,6 %) előirányzatai. A dologi kiadások maradványának  50,7 %-át az informatikai 
szolgáltatások (69,9 millió forint), 24,1 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
(33,2 millió forint), valamint 21,5 %-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (29,7 
millió forint) teszik ki.  
 
Az egyéb működési célú kiadások maradványát a központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások ellátását végző NISZ Zrt. 2017. évi feladatellátásával kapcsolatos 
fejezetek közötti előirányzat átadás következő évre áthúzódó összege képezi. 
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A beruházások maradványát film- és videofilm gyártási szerződéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalás következő évre áthúzódó összege képezi. 
 
Vagyongazdálkodás 
 
Az MK vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 79,9 millió forint. Az 
MK 2017. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére összesen bruttó 
19,7 millió forintot fordított. Térítésmentes átadás 10,1 millió forint, hiány, selejtezés 4,1 
millió forint értékben, terv szerinti értékcsökkenés 15,3 millió forint értékben került 
elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 68,5 millió forint volt.  
 
Az 509,6 millió forint összegű pénzeszközök 99,6 %-át a kincstári számla záróállománya tette 
ki, ennek összege  507,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záróállománya  2,0 millió 
forint volt.  
 
A követelések között került kimutatásra a működési célú visszatérítendő támogatás rovaton  
4,1 millió forint, mely az MK 5 fő dolgozója részére 2016-2017. évben folyósított, dolgozó 
által visszafizetendő, átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő 
részleteinek összege. Működési bevételekre költségvetési évben esedékes követelés 3,3 millió 
forint, mely 2017. évi külföldi kiküldetéshez kapcsolódó szállítói jóváírás. A 
foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton 1,7 millió forint, valamint a letétre átadott 
pénzeszköz rovaton 0,4 millió forint záróösszeg mutatkozott.  
 
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között került kimutatásra a december havi nettó 
megbízási díj, bérek 1,2 millió forint összegben. 
 
A 185,2 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2017. évben beérkezett, de 
pénzügyileg nem teljesített számlák összege tartalmazza. 
 
A passzív időbeli elhatárolás állományát a  408,2 millió forintot kitevő 2017. december havi 
bér- és járulék kiadásai teszik ki. 
 
Az MK 2017. évi mérleg-főösszege 588,8 millió forint. Az MK vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. 
 
Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2017. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
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2. cím  Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
 
Magyarország Kormánya a kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások 
központosított beszerzési rendszeren keresztül történő átlátható és költséghatékony beszerzése 
érdekében 2014 októberében központi hivatalként létrehozta az NKOH-t. Az NKOH a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet  által adott 
felhatalmazás alapján, valamint az általános politikai koordinációért felelős miniszter 
irányítása mellett, mintegy 1100 érintett szervezet esetében látja el a kommunikációs tárgyú 
beszerzések, közbeszerzések lefolytatását, központi ellenőrzését és koordinálását. 
 
Az NKOH (PIR-törzsszám: 827180, http://nkoh.kormany.hu/) alaptevékenységeként ellátott 
feladatait a módosított Alapító Okiratában (iktatószám szám: MK-PÜ/227/1/2016.), a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban 
meghatározottak szerint látja el. Az NKOH Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2017. (I. 18.) MK utasítás 2017. január 19. napján lépett hatályba. 
 
Közbeszerzési eljárások 
 
Az NKOH a 2016. december 5-én hatályba lépett keretmegállapodás alapján az érintett 
szervezetek nevében és javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2017. január 1. és 2017. december 
31. közötti időtartamban 79 db versenyújranyitásos eljárást folytatott le, amelyek összértéke 
nettó 49 192 969 624 forint. 
Az NKOH a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban összesen 21 db, a Kbt. 
113. §-a szerinti, valamint a Kbt. II. része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását készítette elő, amelyek összértéke nettó 7 138 719 178 forint. 
Az NKOH a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban összesen 13 db 
beszerzési eljárást folytatott le, amelyek összértéke nettó 119 272 041 forint. 
 
Portállal kapcsolatos adatok 
 
Az NKOH és az üzemeltetőként eljáró NISZ Zrt. által működtetett Portál teljes 
funkcionalitással 2016. február 1. napja óta működik. Az elmúlt évben az adatszolgáltatások 
teljesítéséhez kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése okán az NKOH folyamatos 
fejlesztési igényeket fogalmazott meg annak érdekében, hogy a Portál fokozatosan 
megfeleljen a korszerű informatikai rendszerekkel szemben támasztott felhasználói 
igényeknek. 2017. szeptember 15-ét követően a negyedéves beszerzési terv bejelentésére és 
elbírálására vonatkozó kötelezettség megszűnésével egyidejűleg az NKOH a beszerzés 
folyamatának átlátható nyomon követése érdekében a Portálon új státuszokat vezetett be. 
 
Egyéb, folyamatosan ellátott feladatok 
 
Az NKOH a 2017. év során a Portálon keresztül 2 277 db negyedéves beszerzési tervet, 6 152 
db beszerzési igényt, 1 980 db szponzorációra vonatkozó igényt bírált el, illetve mintegy 733 
közbeszerzéssel és a Korm. rendelettel kapcsolatos kérdésben készített állásfoglalást, illetve 
egyéb tájékoztatást. 
 
A 2017. év során az NKOH folyamatosan felülvizsgálta és aktualizálta a szerződéses 
állományát. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylésekkel kapcsolatos kérdésekre 
adott válaszok határidőre elkészültek. 
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Az NKOH belső szabályozó rendszere a 2017. évben is felülvizsgálatra került, ennek 
eredményeként folyamatos feladatként jelentkezett a már hatályban lévő szabályzatok 
felülvizsgálata, valamint a hiányzó, illetve új szabályzatok előkészítése, véleményeztetése és 
kiadása. A szabályozó környezet kialakítása érdekében végzett munka eredményeképpen 
2017-ben 28 darab, az NKOH működését érintő szabályzat kiadására került sor. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

       

           2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
       

      
millió forintban egy tizedessel 

  

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 
  

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
  

Kiadás 1 561,5 408,1 408,1 690,4 536,3 34,3 77,7 
  

  ebből:  személyi 
juttatás 

136,7 200,0 200,0 208,2 186,9 136,7 89,8 
  

Bevétel 27,3 – – 117,2 117,2 429,3 100,0 
  

Támogatás 418,3 408,1 408,1 381,9 381,9 91,3 100,0 
  

Költségvetési 
maradvány 

1 307,2 – – 191,3 191,3 14,6 100,0 
  

Létszám (fő)  20 27 27 27 21 105,0 77,8 
  

            
Előirányzat-módosítások levezetése      
      
2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

     

   
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 408,1 0,0 408,1 200,0 27 
Módosítások jogcímenként           
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról 

0,1 0,0 0,1 0,1   

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások 
kezeléséről 

-7,8 0,0 -7,8 0,0    

2017. évi többletbevétel terhére történő előirányzat 
módosítás 

117,2 117,2 0,0 0,0   

KEF részére előirányzat átadás -18,5 0,0 -18,5 0,0   
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele 191,3 191,3 0,0 24,2   
Belső átcsoportosítás szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások kiadásainak fedezetére  

16,1 
-16,1  

  
16,1 

-16,1  
-16,1   

2017. évi módosított előirányzat 690,4 308,5 381,9 208,2 27 

 
Az előirányzatok évközi változásai 
Az NKOH 2017. évi eredeti előirányzata 408,1 millió forint volt. 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 183,1 millió forint. Kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. 
szeptember 13-án került átutalásra a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére jogcímcsoport javára, 8,2 millió forint összegben. 
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Az NKOH 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2017. június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült maradványa 24,1 millió forint volt, amelynek felhasználását a Kormány az 
1775/2017. (XI. 7.) számú határozata 7. pontja alapján engedélyezte. A 2016. évi 
kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált költségvetési maradványt, 34,6 millió forintot a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. 
határozat a) pontja felhasználásra visszahagyott. 
 
A 2017. évi előirányzat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az 
NGM/2977/5/2017 és NGM/2977/12/2017. számú intézkedő levelek alapján 0,1 millió 
forinttal megemelésre került. 
 
A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. 
(XII. 23.) Korm. rendelet az NKOH 2017. évi költségvetési előirányzatát 7,8 millió forinttal 
módosította.  
 
További előirányzat módosítással járt a KEF részére az MK_PÜ/232/1 (2017) iktatószámú, 
MK-NKOH, Nemzetgazdasági Minisztérium és KEF között létrejött Megállapodás alapján, az 
NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási Megállapodás a 1054 Budapest, 
Garibaldi u. 2. sz. alatti ingatlan iroda használati-, ingatlan-üzemeltetési, és a Magyar Állam 
tulajdonában-, NKOH vagyonkezelésében-, és KEF üzemeltetésében álló MXM-478 forgalmi 
rendszámú, Skoda Superb Combi 2,0 CR TDI típusú személygépjármű üzemeltetése és egyéb 
ellátási szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló 
előirányzat átadasa 18,5 millió forint összegben.  
 
A 2017. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 690,4 millió forint előirányzattal 
rendelkezett. 
 
A 2016. és a 2017. évi kiadások tényadata jelentős eltérést mutat, mivel az NKOH 2015. év 
folyamán három alkalommal részesült a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
keretből támogatásban, amelyek elszámolási határideje áthúzódott 2016. évre. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata, 208,2 millió forint 
biztosította az NKOH átlag 21 fő munkatársainak 2017. évi illetménye, munkabére, cafetéria 
és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét. 
 
Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 125,1 millió forintot fordított. Célfeladat 
kitűzését és igazolását követően 16 fő részesült juttatásban 21,3 millió forint összegben, 
amelyből 14,0 millió forint 2016. évi célfeladat teljesítését követő kifizetések fedezetéül 
szolgált. Az üres állások helyettesítési díja 2,6 millió forint kiadást jelentett éves szinten.  
2017. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásokra 7,8 millió forint került kifizetésre. Az 
NKOH munkatársai – elnöki utasítás alapján – ruházati költségtérítésben részesültek 6,3 
millió forint összegben. Munkábajárás, hazautazás közlekedési költségeinek megtérítésére 0,6 
millió forintot fizetett ki. Albérleti díj hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,3 millió 
forint összegben. A fizetés bankszámlára utalása miatti költségtérítésre (0,2 millió forint), 
kilépő dolgozók szabadság megváltására (2,7 millió forint), felmentéssel kapcsolatos 
kiadásokra (2,7 millió forint) betegszabadságra járó díjazásra (0,9 millió forint) összesen 6,5 
millió forintot fordított az NKOH.  
Költségvetési évben esedékes kötelezettségként beállított 10,5 millió forint a 2017. évi 
költségvetést terhelő, de 2018. évben realizálódó kiadások fedezete. A foglalkoztatottak 
személyi juttatásaira kifizetett összeg (170,5 millió forint) aránya az összes személyi 
juttatáson belül: 91,2 %. 
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A külső személyi juttatások 26,3 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal 
foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 11,3 millió forint, nem foglalkoztatottak részére 
kifizetett juttatás 4,3 millió forint, reprezentációs kiadásokra 0,8 millió forint. 
Kötelezettségvállalással terhelt 9,6 millió forintból megbízási díjjal foglalkoztatottak részére 
6,5 millió forint, nem foglalkoztatott részére kifizetett juttatás 3,1 millió forint összeget tesz 
ki. A teljesítés aránya az összes személyi juttatáson belül: 8,8 %. 
 
A személyi juttatások összesen eredeti előirányzata (200,0 millió forint) 0,1 millió forinttal 
emelkedett a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/2977/5/2017 és 
az NGM/2977/12/2017. számú intézkedések alapján. Belső átcsoportosítással 16,1 millió 
forint került a dologi kiadásokra. 2016. évi költségvetés maradványaként 24,2 millió forinttal 
került megemelésre e kiemelt előirányzat.  
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás összege 20,1 millió forint. A költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségként 368,0 millió forint szerepel a nyilvántartásban, 
amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének, munkabérének és egyéb 
személyi jellegű kifizetéseinek 2018-2020. évi fedezetét szolgálja.  
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ezen a kiemelt előirányzaton 1,0 millió forint. 
Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 34,8 %. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát (54,2 millió forint) 23 ezer forinttal 
növelte a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/2977/5/2017. 
és az NGM/2977/12/2017. számú intézkedések alapján biztosított összeg. 2016. évi 
költségvetést terhelő maradványként 8,8 millió forinttal került megemelésre. 7,8 millió 
forinttal csökkent az előirányzat a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások 
kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, a szociális hozzájárulási adó 
mértékének csökkentése révén elért megtakarításként kimutatott összeg, továbbá a dologi 
kiadások előirányzata javára intézményi hatáskörben átcsoportosításra került 0,4 millió forint. 
Így a módosított előirányzat 54,8 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 47,7 millió forint 
összegben.  
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 6,8 millió forint. Költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségként 71,1 millió forint van nyilvántartva, amely az 
alkalmazotti létszám 2018-2020. évi személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit fedezi. 
2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 0,3 millió forint. 
Munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 8,9 %. 
 
Az NKOH 2017. évi költségvetési létszáma 27 fő volt. Az év során nem valósult meg a teljes 
foglalkoztatottság.  
Tartósan (legalább három hónapja üres) 3 fő, 2017. december 31-ei záródátummal 4 fő üres 
álláshely került kimutatásra. A hivatal záró, átlag statisztikai állományi létszáma 21 fő, 
munkajogi zárólétszáma 23 fő volt.  
Év közben 13 fő felvételére került sor. 12 fő lépett ki. További 2 fő fizetés nélküli szabadságát 
kezdte meg a 2017. év folyamán.  
  
A dologi kiadások 133,9 millió forint eredeti előirányzata a 2016. évi költségvetési 
maradvánnyal (+127,0 millió forint), a megelőlegezett TB ellátás utáni 1 %-os költségtérítés 
kifizetésére irányító szerv által engedélyezett többletbevételből biztosított előirányzat-
emeléssel (+0,1 millió forint), a belső átcsoportosítások (+36,5 millió forint), továbbá a KEF 
részére, üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetéül átadott -18,5 millió forint 
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hatására 279,0 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 175,4 millió 
forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 32,7 %. 
 
Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált: 

− Szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb): 0,4 
millió forint, 

− Kommunikációs szolgáltatásokon (46,5 millió forint) belül a NISZ Zrt.-vel kötött 
megállapodások alapján IT szolgáltatási díjakra 9,2 millió forint, közbeszerzési portál 
fejlesztésére 18,3 millió forint, portál üzemeltetésére és adatmentéseire 12,8 millió 
forint, tárhely szolgáltatás kiadásaira 0,5 millió forint, mobilszolgáltatásokra 0,3 millió 
forint, időbélyeg szolgáltatásra és tanúsítványok kiadására 0,4 millió forint. 
Informatikai rendszerkövetelmények meghatározására kifizetett díj 4,7 millió forint, 
személyügyi program éves díjára 0,3 millió forint. 

− Az NKOH 2 vezetője részére, személygépkocsi parkolóhely biztosítása bérleti 
szerződés alapján 1,3 millió forint.  

− Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 43,7 millió forint került 
elszámolásra. Ebből közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői tevékenység 
kiadása 39,8 millió forint, elektronikus információsrendszer-biztonsággal kapcsolatos 
feladatokra 1,0 millió forint, közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői 
tevékenység 2,9 millió forint.  

− Egyéb szolgáltatásokra 29,6 millió forint lett elszámolva, amelyből számlavezetési díj, 
tranzakciós illeték 3,0 millió forint, postaköltség, szállítási díjak kiadásaira 0,2 millió 
forint, NKOH felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóinak, továbbá a hivatal 
által fizetendő biztosítási díjakra 1,3 millió forint, továbbképzés, konferencia kiadásai 
5,6 millió forint, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére megállapodás 
alapján 2016. évben fizetett kiadásokra 19,3 millió forint, egyéb szolgáltatási 
kiadásokra 0,2 millió forint került kifizetésre.  

− Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (53,9 millió forint) között a dologi 
kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 26,1 
millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános 
forgalmi adó befizetési kötelezettségre 26,7 millió forint, egyéb dologi kiadáskra 1,1 
millió forint került elszámolásra.  

A dologi kiadások rovaton költségvetési évben esedékes kötelezettségként 92,7 millió forintot 
tartunk nyilván, amelyből 4,3 millió forint a számlázott, de év végéig ki nem fizetett 
kötelezettséget takar. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 155,1 millió 
forint került nyilvántartásba vételre. Az NKOH 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványa ezen a kiemelt előirányzaton 11,0 millió forint lett.  
 
Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 140,2 millió forint. A teljesítésként 
kimutatott 118,1 millió forintból 23,1 millió forint a 2016. évi többletbevétel, további 95,0 
millió forint a 2017. évi többletbevétel felhasználásra nem engedélyezett részének irányító 
szerv részére történt befizetése.  
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként 22,2 millió forint lett beállítva. Az 
egyéb működési célú kiadások 2017. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 22,0 %. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata a 2016. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 8,2 millió forint összegben, amely az 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. szeptember 13-án került 
átutalásra a XI. Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára. 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások 2017. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 1,5 %. 
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A bevételek alakulása 
 
Az NKOH 2017. évre nem tervezett bevételt. A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § (7) 
bekezdése alapján az NKOH által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott 
feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet az NKOH részére 
közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj mértéke a 
központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított 
értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint. 2017. évben 63 szervezet részére, 
összesen 89 eljárás lefolytatása után került számla kiállításra 142,5 millió forint értékben. Az 
NKOH 2017. évben befolyt közbeszerzési díjbevétele 117,1 millió forint volt, amelyből 
szolgáltatások ellenértékeként 92,2 millió forint, kiszámlázott forgalmi adó bevételeként 24,9 
millió forint folyt be.  
 
Egyéb működési bevételként jelentkezett a táppénz számfejtését végző szervezet részére 
továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, 
intézményi működési bevételként 95 ezer forint, 2015. évi Széchenyi Pihenőkártyán fel nem 
használt összeg visszautalása 43 ezer forint összegben, továbbá dolgozói kártérítésből 14 ezer 
forint.  
 
Az MK a 2017. évi többletbevétel összegéből 92 ezer forint felhasználását engedélyezte a TB 
1 %-os költségtérítések továbbutalandó összegének kiadásaira. A fennmaradó 117,1 millió 
forint elvonásra került, amelyből 95,0 millió forintot 2017. év végén, további 22,1 millió 
forintot 2018. januárjában utalt át az NKOH az MK részére. 
 
Követelésállomány alakulása 
 
Az NKOH követelései között a 2017. december 31-ig esedékessé vált, de meg nem fizetett 
közbeszerzési díj került kimutatásra. 
 
Költségvetési maradvány 
 
A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei 
Az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontja alapján visszahagyott, 2017. június 30-ig 
felhasználható összegből 9,6 millió forint kifizetése 2017. évben valósult meg. Ez az összeg a 
KEF által nyújtott üzemeltetési és egyéb ellátási szolgáltatások kiadásainak fedezetéül 
szolgált. 
 
A 2016. évi költségvetési maradványok felhasználása 
 
Az NKOH 2016. évi költségvetési maradványa 181,7 millió forint volt. 
 
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 173,5 millió forint, amely az alábbi 
kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:         24,2 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:       8,9 millió forint 
Dologi kiadások:       117,3 millió forint 
Egyéb működési kiadások:       23,1 millió forint. 
 
A személyi juttatások és járulékai maradványa 2017. évben került kifizetésre a dolgozók, 
valamint 2 fő megbízott 2016. decemberi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi kiadások 
2016. évi maradványa a közbeszerzési munkát segítő tanácsadók szerződés szerinti 
munkadíja, az informatikai szolgáltatások és fejlesztések költsége, a KEF részére szolgáltatási 
megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb működéssel kapcsolatos kiadások tették 
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ki. 34,6 millió forint 2016. évi meghiúsult maradványt a 2000/2017. (XII. 21.) Korm. 
határozat a) pontja felhasználásra engedélyezett, így fedezetül szolgál az NKOH feladatainak 
ellátására szerződtetett tanácsadók díjazására. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2016. évi maradvány, 8,2 millió forint az 1621/2017. 
(IX. 7.) Korm. határozat 5. pontja értelmében 2017. szeptember 13-án átutalásra került a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára. 
 
 
A 2017. évi költségvetési maradvány 
 
Az NKOH 2017. évi költségvetési maradványa 154,1 millió forint volt: 
Ebből: 
- 2016. évi költségvetési maradvány:    34,6 millió forint 
- 2017. évi költségvetési maradvány:  119,5 millió forint. 
 
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 141,8 millió forint, amely az alábbi 
kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:       20,1 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:     6,8 millió forint 
Dologi kiadások:       92,7 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások:    22,2 millió forint. 
 
 
Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 12,3 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:         1,0 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:     0,3 millió forint 
Dologi kiadások:      11,0 millió forint. 
 
Vagyongazdálkodás 
 
2017. év folyamán 1 db kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor 3 ezer forint értékben.  
 
Terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra került 2,7 millió forint, így a tárgyi eszközök 
év végi állományi értéke 7,9 millió forintra csökkent. 
 
A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 153,5 millió 
forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 344 ezer forint volt. 
 
Követelések záróösszegeként a 2017. december 31-ig esedékessé vált, de meg nem fizetett 
közbeszerzési díj került kimutatásra, 0,6 millió forint összegben. 
 
Költségvetési évet követően esedékes követelések között, működési bevételként a 2017. évi 
teljesítésű közbeszerzési díjak értéke szerepel (24,8 millió forint). 
 
Követelésjellegű sajátos elszámolások 149 ezer forintos értéke a 2016. december 15-én a 
Tőzsdepalota Parkolás Kft-vel parkolóhely használatra kötött szerződés alapján fizetett 
óvadék díja szerepel.  
 
Fizetendő ÁFA elszámolása 3,8 millió forint. 
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Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2 fő december havi nettó illetménye 
szerepel, 126 ezer forint értékben. 
 
Aktív időbeli elhatárolások összege az eredeményszemléletű bevételek aktív időbeli 
elhatárolásaként a 2018. évben esedékes, de 2017. évi teljesítésű közbeszerzési díjbevételek 
elhatárolt összege szerepel 8,8 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolásaként a 2017. évben kifizetett, de 2018. évre vonatkozó folyóirat, lap előfizetések, 
biztosítási díjak, tanúsítványok díja került feltüntetésre 1,3 millió forint értékben. 
 
A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között 2017. december 31-ével kimutatásra 
került 4,3 millió forint, amely nagyrészt az NKOH szerződései alapján kiszámlázott, de meg 
nem fizetett összeget takarja. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként a 2017. 12. havi bérfeladás 2018. évre elszámolandó személyi 
juttatások (27,0 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékainak (7,6 millió forint) összege 
került beállításra. 
 
Az NKOH 2017. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
 
Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 
 
2016. szeptember 27. napjától 2017. december 31. napjáig a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontjának II. fordulata értelmében polgári jogi jogviszony 
keretében – megbízási szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az 
NKOH-nál. A megbízott tevékenységét és működését a 2017. évben a Bkr., illetve annak 
módosításai határozták meg.  
 
Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2017-ben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
 

a) Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A tárca előtt álló kiemelt jelentőségű és sürgős feladatok miatt a kormányzati 
kommunikációval és a konzultációval kapcsolatos előirányzatok kiadásai kaptak prioritást. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló szabályozás a 
miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2016. (IV. 29.) MK rendelete. 
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20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
2017-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a pénzeszköz-átadások és az utalásos 
pénzügyi teljesítések az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű előirányzatok rendjéről szóló belső 
szabályzat alapján saját intézmény, más fejezet intézménye, más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata, alapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaságok, illetve a MÁK részére 
történtek összesen 30.497,2 millió forint összegben. Ezt alapvetően a gazdasági társaságok felé 
történt kiadások eredményezték, mint pl. a kormányzati kommunikációval és konzultációval 
összefüggő feladatokkal, az Alaptörvény díszalbum, Zsebfüzetek és egyéb kiadványok 
nyomdai kivitelezésével és a Nemzeti Könyvtár sorozat kiadói tevékenységével kapcsolatos 
kiadások, valamint a miniszterelnökhöz és a miniszterelnök-helyetteshez kapcsolódó protokoll 
kiadások. 

20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
         
20/01/01 Kormányfői protokoll 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

Kiadás  90,7   500,0   500,0   270,8   219,7   242,2   81,1   
ebből:  személyi juttatás 0,0   280,0   280,0   0,0   0,0       

Bevétel  6,0   0,0   0,0   25,9   25,9   431,7   100,0   
Támogatás  150,0   500,0   500,0   34,0   34,0   22,7   100,0   
Költségvetési maradvány  145,6   0,0   0,0   210,9   210,9   144,8   100,0   

         
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

     
 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként   
      
20/1/1 Kormányfői protokoll   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  500,0 0,0 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként     

− saját intézménynek     

  = meghatározott feladatra -115,0  -115,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (KKM részére átadott 
előirányzat) 

-350,0  -350,0 

- 467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó megtakarítások kezeléséről 

-1,0  -1,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

− Bevétel előirányzatosítása 25,9 25,9  

− Maradvány előirányzatosítása 210,9 210,9  

2017. évi módosított előirányzat  270,8 236,8 34,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
  

     
20/1/1 Kormányfői protokoll millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma 
  

      

− saját intézmény (1db) 0,2   0,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 100,0   100,0 

− saját fejezeti kezelésű előirányzat (1 (db) 110,7   110,7 

− gazdasági társaság (6 db) 8,6   8,6 

− magánszemély (4 db) 0,2   0,2 
Összes kifizetés  219,7   219,7 

 
A Statútum rendelet 19/D. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszterelnök 
kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a 
miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök 
külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami 
rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium 
protokoll tevékenységéért. A Statútum 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és 
külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők 
fogadásáért.  
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 22. §-ának 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében a KKM és az MK fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-
átcsoportosításokról intézkedhetnek. Az átcsoportosítással érintett előirányzat felhasználása 
során az Állami Protokoll kiadási előirányzata felhasználásának szabályairól szóló 2258/2000. 
(X. 31.) Korm. határozat rendelkezései is irányadók. 
 
A két tárca közötti megállapodás célja, hogy a miniszterelnök, a miniszterelnök felesége, a 
volt miniszterelnökök, valamint a miniszterelnök-helyettes tevékenységével kapcsolatos 
protokollfeladatok, valamint egyedi kérés alapján a miniszterelnöki női protokoll kiegészítő 
feladatainak ellátása, továbbá az MK Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztálya, illetve 
Miniszterelnöki Protokoll Főosztálya útján, eseti jelleggel kezdeményezett egyéb feladatok 
mindenkor az MK elvárásainak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor 
a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek 
végrehajtásra.  
 
A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 350,0 millió forint előirányzat átadása 
valósult meg,  valamint az 1100/2017. (III.6.) Korm. határozat 100,0 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány átcsoportosítását rendelte el 
egyéb működésű célú támogatásra a KKM részére. 
   
A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 115,0 
millió forint került átcsoportosításra 2018. évi elszámolási kötelezettséggel. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 25,9 millió forint volt, amelyet az MK Igazgatás utalt 
vissza a 2016. évi protokoll feladatok ellátására történt keretleadás fel nem használt részeként. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2016-ban 210,9 millió forint volt, 
amelyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 210,7 millió forint 
pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbit a Kormány a 2016. évi 
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költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2017. (III. 6.) Korm. 
határozat alapján további felhasználásra, illetve átcsoportosításra engedélyezte. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2017-ben 51,1 millió forint volt, 
amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
A fejezeti soron biztosított előirányzatból Orbán Viktor miniszterelnök úr hivatalos és 
udvariassági külföldi és belföldi látogatásai valósultak meg. 
 

20/1/2. jogcímcsoport – Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

 

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 12 033,4   15 590,0   20 590,0   28 956,5   26 588,2   221,0   91,8   
ebből:  személyi juttatás 0,0   150,0   150,0   0,0   0,0       

Bevétel 156,9   0,0   0,0   65,8   65,8   41,9   100,0   
Támogatás 11 251,5   15 590,0   20 590,0   24 410,3   24 410,3   217,0   100,0   
Költségvetési 
maradvány 

5 105,4   0,0   0,0   4 480,4   4 480,4   87,8   100,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 
  
20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  15 590,0   0,0   15 590,0   
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       

  

= működésre (BM részére Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím 
javára) 

-915,0     -915,0   

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (BM 
részére átadott előirányzat) 

-2 987,0               -2 987,0   

- 467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások 
kezeléséről 

-6,9  -6,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Törvényi módosítás 5 000,0     5 000,0   

- Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 
1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján (MTÜ 
Zrt.) 

1 658,0     1 658,0   

- Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján 
kommunikációs feladatokra 

6 625,3     6 625,3   
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- Megállapodások elszámolásából visszautalt összegek 45,9   42,8   3,1   

- Maradvány előirányzatosítása 4 480,4   4 480,4     

- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás NGM 
engedély alapján 

-884,2   
23,0   

-907,2   

- Igazgatásról átcsoportosított előirányzat 
kommunikációs feladatokra 

350,0     350,0   

2017. évi módosított előirányzat 28 956,5   4 546,2   24 410,3   
 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok 

  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma        
- saját intézmény (1 db) 2,5     2,5   
- más fejezet intézménye (1 db) 1,8     1,8   
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2 db) 4,3     4,3   
- gazdasági társaság (7 db) 26 485,0     26 485,0   
- egyéb (MÁK) 94,6     94,6   
Összes kifizetés 
  

26 588,2   0,0   26 588,2   

  
 
A 2017. évi tervezés során az MK 20/1/2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos 
feladatok és a 20/1/3 Konzultációk kiadásai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatai a 
feladatok homogén jellegét tekintve összevonásra kerültek a 20/1/2 Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat alatt. Így 2017. évben a sor 15.590,0 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett, amely a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 10 § (1)  bekezdése szerint  5.000,0 
millió forinttal emelkedett.  
 
Az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján 1.658,0 millió, valamint az 1727/2017. (X. 
10.) Korm. határozat alapján további 6.625,3 millió forinttal növekedett a sor előirányzata. A 
feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról 
49,1 millió forint került átcsoportosításra, amelyből 23,0 millió forint bevétel volt. Előző évi 
szerződések elszámolása alapján 2017-ben a sornak összesen 42,7 millió forint bevétele 
keletkezett. Fejezetek közötti megállapodás alapján az MK 2.987,0 millió forint előirányzatot 
adott át a BM-en keresztül a NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, 
adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. További 915,0 millió forint került átadásra a BM 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím javára a 1328/2017. 
(VI. 8.) Korm. határozat alapján. A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő 
kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján 434,0 millió 
forint került átcsoportosításra a 20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének 
támogatása jogcímcsoport javára. A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § b) pontjában meghatározott adókulcscsökkentésből származó szabad forrás 
alapján 6,9 millió forint előirányzat átcsoportosítást kellett végrehajtani az EMMI részére. 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént, amely 
a 20/1/3 Konzultációk kiadási fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 
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maradványával együtt összesen  4.480,4 millió forint összeget jelentett. Az MK Igazgatásáról  
további 350,0 millió forint került átcsoportosításra erre a fejezeti kezelésű előirányzatra. A 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat 2017. évben összesen 28.956,5 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2.368,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amely az állampolgárok életét kiemelten 
érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a kormányzati 
intézkedések tájékoztató és információs kampányaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával 
kapcsolatban megkötött szerződések kiadásainak fedezetéül szolgál.  
 
2017-ben az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz 
kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. A Kormány 
kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a magyar 
állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 2017. 
év során is tájékoztató kampányokat folytatott. A Kormány törekvése volt, hogy a kampányok 
során lehetőség szerint a teljes magyar felnőtt korú lakosságot, a célcsoport minden 
szegmensét elérje. A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a 
széleskörű eszközhasználatot (pl. televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes 
reklám, közösségi médiahirdetések) az optimális ár-érték arány biztosítása mellett. Az egyes 
kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység ellátását 
szerződéses partnerek közreműködésével végezte, amelyek közbeszerzési eljárás alapján 
kerültek kiválasztásra.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat sorának bővebb szakmai jellemzése a zárszámadás 1.2. 
pontjában kerül részletezésre, ahol az MK 2017. évi főbb tevékenységeinek, feladatköreinek 
leírása került rögzítésre. 
 
 

20/1/5. jogcímcsoport – Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges hozzájárulás 

millió forintban, egy 
tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 383,7   200,0   200,0   286,7   286,5   74,7   99,9   
ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 16,3   0,0   0,0   0,2   0,2   1,2   100,0   
Támogatás 367,4   200,0   200,0   286,5   286,5   78,0   100,0   
Költségvetési maradvány 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

 
 
  

4473



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként    
      
20/1/5 Battyhány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás 

   

 
millió forintban, egy 

tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 200,0     200,0   
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

– Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások NGM/15.501/2/2017. 
és NGM/15.501/5/2017.  NGM engedélyek alapján  

86,5  86,5 

– Megállapodás elszámolásából visszautalt összegek  0,2 0,2  

2017. évi módosított előirányzat 286,7   0,2   286,5   

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

  
     
20/1/5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
elllátásához szükséges hozzájárulás 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma     

− alapítvány (1 db) 286,5  286,5 

Összes kifizetés  286,5  286,5 

 
Az Alapítvány célja a magyar nemzet iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a 
közös keresztény értékek és a demokratikus képviseleti kormányzás alapján álló magyar 
közélet támogatása. Az Alapítvány feladatai különösen a képzések szervezése, tehetséges 
fiatalok képzésének tudományos támogatása, tudományos kutatás útján a politikai fejlődés 
útjainak kidolgozása, információk cseréje, nemzetközi együttműködés elősegítése, az európai 
egységtörekvések támogatása, valamint a magyarországi szabadelvű, kereszténydemokrata és 
népi mozgalmak történetének kutatása. 
 
A sor eredeti támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt, amely év közben megemelésre 
került a 20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 
ellátása előirányzat terhére 134,3 millió forinttal, valamint átcsoportosításra került 47,8 millió 
forint a 20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti sorra. Az előirányzat bevétele 0,2 millió forint volt, amely az alapítvány 2016. évi 
támogatási szerződés elszámolás utáni befizetési kötelezettségéből adódott. Az Alapítvánnyal 
2017. évben két támogatási szerződés került megkötésre: 

− Működésének és feladatainak ellátására - 2017. július 1-jétől 2018. június 30-ig – 
245,0 millió forint összegű támogatási szerződést kötöttünk 

− A további, 41,5 millió forintos támogatási szerződésben az Alapítvány vállalta két 
internetes lapszemle 2017. évi megjelentetését és üzemeltetését. A BudaPost angol és 
német nyelven, a Metazin magyar nyelven jelent meg. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017-ben 166.381 forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradványa keletkezett.  
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20/1/6. jogcímcsoport – Fejezeti általános tartalék 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
         

20/1/6 Fejezeti általános tartalék 
  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2017. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2017. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 10,2   58,1   58,1   23,0   23,0   225,5   100,0   
ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 0,0   0,0   0,0   23,0   23,0     100,0   
Támogatás 0,0   58,1   58,1   0,0   0,0       
Költségvetési maradvány 10,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0     

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként  

 

      
20/1/6 Fejezeti általános tartalék  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 58,1    58,1   
Módosítások kedvezményezettenként    
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Intézmény többletbevételének előirányzatosítása 23,0   23,0    

− Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás  -58,1    -58,1   
2017. évi módosított előirányzat 23,0   23,0   0,0   
 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

     
20/1/6 Fejezeti általános tartalék  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
– egyéb (pénzforgalom nélküli rendezés 20.1.2) 23,0     23,0   

Összes kifizetés 23,0   0,0   23,0   

  
 
Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék a minisztériumhoz, valamint a 
miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs 
feladatokra, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év 
közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel. A költségvetési támogatás a 
támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évben 58,1 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett. Év közben 23,0 millió forint bevétele keletkezett az NKOH-tól elvont összeg 
kapcsán. 
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2017. év során a más fejezeti kezelésű előirányzatokon nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására a Fejezeti általános tartalék előirányzatról a teljes összeg, 58,1 millió forint, 
valamint a 23,0 millió forint bevétel is átcsoportosításra került. A fejezeti kezelésű 
előirányzatnak 2017. évi költségvetési maradványa nem keletkezett. 
 

20/1/7. jogcímcsoport – MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
      
20/1/7 Mk felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 917,8   0,0   0,0   2 164,5   2 044,3   222,7   94,4   
ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 0,0   0,0   0,0   205,7   205,7     100,0   
Támogatás 2 454,8   0,0   0,0   421,8   421,8   17,2   100,0   
Költségvetési maradvány 0,0   0,0   0,0   1 537,0   1 537,0     100,0   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

   

      
20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

   

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Maradvány előirányzatosítása 1 537,0   1 537,0     

− Rendkívüli kormányzati intézkedések címről történő 
átcsoportosítás - 1956-os rendezvényről koncertfilmre 

227,0     227,0   

− Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások NGM/9.791/2017  
NGM/15.501/2/2017  NGM engedélyek alapján  273,5   110,7   162,8   

− Fejezeti általános tartalékból történő előirányzat átcsoportosítás 127,0   95,0   32,0   

2017. évi módosított előirányzat 2 164,5   1 742,7   421,8   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
  

     
20/1/7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény (1 db) 48,4    48,4   

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 20,0    20,0   

− alapítvány (4 db) 176,6    176,6   

− nonprofit társaság (1 db) 5,4    5,4   

− gazdasági társaság (4 db) 1 377,9    1 377,9   

− egyéb  (5 db - MÁK, NAV, egyesület, szövetség, 
társaság) 416,0    416,0   

Összes kifizetés 2 044,3   0,0   2 044,3   

 
Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, 
kulturális programok kiadásaira és az ott felmerülő feladatok ellátására szolgál. 2017. évben a 
sor eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat alapján az 
előirányzat 227,0 millió forinttal megemelkedett a Rendkívüli kormányzati intézkedések (a 
továbbiakban: RKI) cím terhére, 2018. május 31-i elszámolási és visszafizetési 
kötelezettséggel.  
 
Az Rendkívüli kormányzati intézkedések címről kapott előirányzat fedezetet biztosított az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini, 
londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről szóló koncertfilm elkészítéséhez. A 
szerződés az "ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal került megkötésre. 
 
 
A Magyar Filateliai Tudományos Társaság (Mafitt) 787.402 forint támogatásban részesült, 
amely összeget a „Magyar bélyegek katalógusa 2018/I-II.” kiadvány nyomdai kiadására 
fordította. 
 
A Better Kiadó Bt. utófonanszírozással kapott 1.146.410 forintot, amely összeg hozzájárult 
dr. Oláh György Nobel díjas kémikus „Életem és a mágikus kémia” című eredeti önéletrajzi 
írásának második, naprakész kiadványának nyomdai kivitelezéséhez. 
 
A BELVÁROS KÉZMŰVES Képző Központ Nonprofit Kft. 5,4 milló forint támogatásban 
részesült olyan hagyományteremtő rendezvények és nyomdai anyagok létrejöttének 
támogatására, amelyek a magyar hagyományos értékrendek közvetítésére is alkalmasak. 
 
A Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítvány támogatása 5,0 millió forint volt, amely 
összeget a szakmai és működési célú kiadásainak fedezetére fordított. 
A Szövetség a Nemzetért Alapítvány 2017. évi többletfeladatainak támogatására a 2016. évi 
támogatási szerződés összege – kérelmük alapján – 20,0 millió forinttal megemelésre került. 
 
A magyarországi székhelyű Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány 111,5 millió 
forintban részesült. Az alapítvány célja, hogy erkölcsi, anyagi támogatást nyújtson a 
határainkon túli magyar nyelven folytatott sajtótevékenységnek, sajtószerveknek, az ilyen 
tevékenységet folytató újságíróknak. Céljuk, hogy színvonalas sajtótevékenység 

4477



elősegítésével támogatást nyújtson a magyarság nemzettudatának fenntartásában, a magyar 
nyelv ápolásában. 
 
A határon túli székhelyű Erdélyi Médiatér Egyesületnek ítélt támogatás célja egy korszerű 
magyar médiarendszer kialakítása Erdélyben, erdélyi online szcéna fejlesztése, megtervezése, 
arculati megjelenítése és működtetésének megkezdése, valamint a foter.ro portál 
működésének támogatása. Az Egyesület feladatai megvalósítására összesen 66,5 millió forint 
támogatást kapott. 
 
Az előirányzat 2017. évi költségvetési maradványa 120,2 millió forint volt. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy civil szervezet támogatására, az MK Igazgatás 
létszámnövekedés miatti többletfeladataira, valamint az RKI visszafizetési kötelezettség 
fedezetére szolgált. 
 
20/1/8. jogcímcsoport - Tihanyi Alapítvány támogatása 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
         
20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 300,0   0,0   0,0   250,0   250,0   83,3   100,0   
ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       
Támogatás 300,0   0,0   0,0   250,0   250,0   83,3   100,0   
Költségvetési maradvány 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

         

         
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

   
      
20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként    
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások 
NGM/15.501/2/2017 NGM/15.501/5/2017 NGM engedélyek 
alapján  

250,0    250,0   

2017. évi módosított előirányzat 250,0   0,0   250,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

  
20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− alapítvány (1 db) 250,0   250,0    
Összes kifizetés 250,0   250,0   0,0   
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 20/1/2 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzatról – az NGM/15.501/2/2017; NGM/15.501/5/2017 NGM engedélyek alapján –  
250,0 millió forint került átcsoportosításra, amely összeg a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött 
támogatási szerződés szerint került átutalásra a szervezet számlájára. 
 
Az Alapítvány ezt az összeget elsősorban a Mathias Corvinus Collegium (a továbbiakban: 
MCC) képzési programjának megvalósítására fordítja. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, 
felelős életút megvalósulásában és a képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott 
támogatás felhasználási határideje 2017. december 31-e volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017. évi költségvetési maradványa nem keletkezett. 
 
20/1/9 jogcímcsoport – Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
         
20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és 
fejlesztése 

  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0    300,0   300,0   754,7   651,3     86,3   
ebből:  személyi juttatás 0,0    0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 0,0    0,0   0,0   0,1   0,1     100,0   
Támogatás 0,0    300,0   300,0   754,6   754,6     100,0   
Költségvetési maradvány 0,0    0,0   0,0   0,0   0,0       

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 
   

      
20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  300,0   0,0   300,0   
Módosítások kedvezményezettenként    

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -164,1   0,1 -164,2   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Országvédelmi Alapból történő átcsoportosítás az 1276/2017. (V. 31.) 
Korm. határozat alapján (Hagyományok Háza) 

386,2    386,2   

− Rendkívüli kormányzati intézkedések címről történő átcsoportosítás 
az 1447/2017. (VII. 7.) Korm.határozat alapján az 1166/2017. (III. 
31.) Korm.határozatban foglalt feladatokra 

232,6    232,6   

2017. évi módosított előirányzat 754,7   0,1   754,6   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
  

20/1/9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    

− alapítvány (1 db) 5,0    5,0   

− nonprofit társaság (1 db) 69,6    69,6   

− gazdasági társaság (2 db) 571,7    571,7   

− egyéb (1 db szövetség) 5,0    5,0   
Összes kifizetés 651,3   0,0   651,3   

 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 
1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forint lett a módosított előirányzat, 
amely év közben kétszer – az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat az alapján Országvédelmi 
Alap terhére 386,3 millió forinttal, valamint az 1447/2017. (VII. 7.) Korm.határozat alapján az 
RKI terhére 232,6 millió forinttal – összesen 618,9 millió forinttal megemelkedett. 
 
Év közben az MK a módosított előirányzat teljes összegére kötelezettséget vállalt. 
 
Az MK a tavalyi évhez hasonlóan támogatta a „Zenélő Budapest” rendezvénysorozatot, amely 
2017. május 26. és augusztus 18. között zajlott le, közel 600 fellépéssel, 13 helyszínen. Valódi 
erdélyi népzenét és a klasszikus zeneirodalom kamaraegyüttesekre hangszerelt rövid részleteit 
és jazz koncerteket is 15-20 perces előadásban hallgathattak a járókelők. A koncertek 
ingyenesek voltak. A fellépő művészek Budapest kiváló zenekarainak rendszeresen együtt 
kamarazenélő muzsikusai voltak. A támogatás összege 70,0 millió forint volt. 
 
2017-ben indult a „Muzsikáló Budapest” pályázat, a hagyományos éttermi cigányzene 
támogatása és népszerűsítése céljából. A 12 nyertes budapesti étterem május és augusztus 
között a hét 6-7 napján, 4-7 tagú cigányzenekart foglalkoztatott. A pályázatra turisztikai 
szempontból frekventált helyszínein működő, minimum 30 vendég fogadásra alkalmas 
vendéglátó egységek tulajdonosai vagy üzemeltetői nyújthatták be jelentkezésüket. A pályázat 
lebonyolítója a Hagyományok Háza volt. A támogatás összege 164,2 millió forint volt. 
 
A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás 
szempontjai az olvasmányosság, a sokszínűség, valamint a nemzeti önbecsülésünk erősítése. A 
Nemzeti Könyvtár XI. sorozat kötetei is a tartalomhoz illő nemes kivitelben, keménytáblás 
kötésben készültek. Összesen 2 antológia, valamint 6 író könyve 10 kötetben jelent meg 7500 
példányban. Az erre a célra fordított összeg a kiadói költségekkel együtt 2017-ben 178,0 millió 
forint volt. 
 
Az Alaptörvény díszalbum érettségizőknek, szakmai vizsgát tevőknek 130 ezer példányban, 
illetve iskola igazgatóknak szóló kísérőlevél 15 ezer példányban került előállításra, 
amelyeknek összköltsége 2017-ben 158,5 millió forint volt. 
 
Támogatásban részesült még két civil szervezet, egy költségvetési intézmény, valamint egy 
gazdasági társaság összesen 40,0 millió forint összegben. 
 
Az előirányzatnak 2017-ben 103,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
keletkezett. 
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20/1/10 jogcímcsoport – A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati 
feladatok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     
20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   0,0   0,0   6,8   0,2     2,9   
ebből:  személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0       

Bevétel 0,0   0,0   0,0   6,6   6,6     100,0   
Támogatás 0,2   0,0   0,0   0,0   0,0       
Költségvetési maradvány 0,0   0,0   0,0   0,2   0,2     100,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

   
      
20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

 

= meghatározott feladatra 6,6   6,6    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Maradvány előirányzatosítása  0,2   0,2    
2017. évi módosított előirányzat 6,8   6,8   0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként    
20/1/10 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok 

 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság (1 db) 0,2     0,2   
Összes kifizetés 0,2   0,0   0,2   

 
A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2017. évi eredeti előirányzata nem volt. A 2016. évi 
támogatás elszámoltatása után – az MK Igazgatás által visszautalt – 6,6 millió forint bevétele 
keletkezett, amely összeget egy új megállapodás keretén belül az MK Igazgatás kapott meg a 
DJP rendezvény kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetére. Az előirányzatnak 2017-ben 
maradványa nem keletkezett. 
 
A Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos 
az infokommunikációs terület szakpolitikai tervezéséért felelős Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal (a továbbiakban: NFM) egyetértésben úgy döntött, hogy a DJP jelenleg is 
futó, illetve elindítani tervezett új programjait egy Digitális Jólét Program 2.0 (DJP2.0) 
elnevezésű stratégiai dokumentumban foglalja keretbe.  
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Ezzel párhuzamosan a NIS elfogadásáról szóló kormányhatározatban foglaltakkal összhangban 
az NFM Infokommunikációs Államtitkársága elkészítette a NIS előrehaladásáról szóló 
monitoring jelentést, amelyet a DJP2.0 dokumentummal együtt terjesztett a Kormány elé. 
 
A Digitális Jólét Program 2017-2018-as munkaterve, azaz a DJP2.0 kormányhatározat, 
valamint az alapjául szolgáló Stratégiai Tanulmány több körös társadalmi és közigazgatási 
egyeztetésen esett át, mielőtt a Kormány elé került. 
 
A Kormány 2017 nyarán fogadta el Digitális Jólét Program 2.0-át, azaz a Digitális Jólét 
Program kibővítését, annak 2017–2018. évi Munkatervét. 
 
Jogszabályi háttér: 
• 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat  
• 1988/2017 (XII.19.) Korm. határozat  
• 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat  
 
A DJP2.0 5 pillér mentén 26 tématerületen 89 intézkedést fogalmaz meg, és 9 tárcát von be 
annak végrehajtásába.  
 
Digitális hozzáférés, infrastruktúra 
A DJP2.0 keretében minden akadály lebontásra kerül, ami annak útjában áll, hogy valaki 
internethasználóvá válhasson. Ezért annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya 
egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből, újabb, jelentős 
adócsökkentés, a Digitális Jólét Alapcsomag működtetése és a 2018 végéig az ország minden 
településén kiépülő ingyenes szélessávú wifi-szolgáltatás nyújt segítséget. 
 
Digitális kompetenciák 
A polgárok és a vállalkozások digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztése érdekében a 
DJP2.0 keretében - a jelenleg zajló kompetencia-fejlesztési programokra építve – kidolgozásra 
kerül a digitális kompetencia-fejlesztés hosszú távú, részletes koncepciója és a digitális 
kompetenciák részletes mérési rendszere. A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a 
Digitális Jólét Program Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét Program Hálózat 
mentoraival valósul meg. 2017. október 2-tól 1173 településen, 1415 Digitális Jólét Program 
Ponton, mintegy 2116 DJP mentor dolgozik a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében.  
 
Digitális gazdaság 
A digitális átalakulás a magyar gazdaság versenyképessége javításának kulcsa, ezért a DJP2.0 
keretében elkészülnek a különböző ágazati digitális átalakulási stratégiák.  
 
Digitális Agrár Stratégia 
A hazai agrárágazatban jelenleg kihasználatlanok a digitális fejlesztésekből származó 
gazdasági előnyök, ezért a DJP2.0 keretében a magyar agrárium digitális fejlesztése érdekében 
elkészül Magyarország Digitális Agrár Stratégiája. 
 
Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégia 
A DJP2.0 célja, hogy a különböző digitális eszközök (pl. okos órák stb.) és szolgáltatások 
minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a polgárok jólétének, egészségi állapotának 
javításához, illetve egészségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez, a betegségek megelőzéséhez. 
A DJP2.0 keretében elkészül Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája 
(DEFS), amely elsősorban a polgárok egészség-nyereségét helyezi a középpontba. 
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Digitális Sport Stratégia  
2018-ra elkészül a magyar sport teljes rendszerének működését támogató Nemzeti 
Sportinformációs Rendszer (NSR).  
A magyar sport nemzetközi eredményességének megőrzése, valamint a kiválasztás és az 
utánpótlás-nevelés színvonalának javítása, illetve az iskolai és szabadidős sporttevékenységek 
támogatása érdekében a DJP2.0 keretében elkészül Magyarország Digitális Sport Stratégiája. 
 
Digitális állam 
A DJP2.0 keretében - a teljes közigazgatás digitális átalakítását szolgáló átfogó fejlesztési 
programokhoz illeszkedve - digitális közigazgatási képzési- és továbbképzési programok 
kidolgozására és elindítására kerül sor. 
 
A DJP2.0 programjai között szerepelnek még többek között információbiztonsági és 
kibervédelmi fejlesztések, a digitalizáció hatásvizsgálatát (fiziológiai, mentális, környezeti és 
társadalmi hatások) szolgáló kutatások, a határon túl élő magyar nemzeti közösségek 
bekapcsolódásának lehetővé tétele a Digitális Jólét Programba, és az Okos városok (Smart 
City) digitális fejlesztési programja. 
 
 
20/1/11 jogcímcsoport – E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

     

20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 

  

millió forintban, egy 
tizedessel 

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0    0,0    0,0    434,0    434,0     100,0 
ebből:  személyi juttatás 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0      

Bevétel 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0      
Támogatás 0,0    0,0    0,0    434,0    434,0     100,0 
Költségvetési maradvány 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0      

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

   
20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 

  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként    
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő 
kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. 
határozat alapján történő fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás 

434,0    434,0   

2017. évi módosított előirányzat 434,0   0,0   434,0   
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

KIADÁSOK 18 365,9 21 394,7 5 000,0 34 535,8741,52 528,18 188,626 394,7 37 852,9

1. Költségvetési szerv 4 630,1 4 746,6 -- 4 038,6741,5-764,6-17,64 746,6 4 705,9

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 891,9 2 167,6 -- 2 249,5206,447,714,02 167,6 2 435,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 548,7 599,0 -- 562,194,83,1-80,8599,0 616,1

01/03  Dologi kiadások 1 442,6 1 714,0 -- 1 011,0267,9-778,649,21 714,0 1 252,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 712,1 -- -- 171,6236,5117,2---- 353,7

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

02/06  Beruházások 22,3 266,0 -- 19,6-88,9-154,0--266,0 23,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,5 -- -- 24,824,8------ 24,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 13 735,8 16 648,1 5 000,0 30 497,2--3 292,78 206,221 648,1 33 147,0

13 735,8 16 648,1 5 000,0 30 497,2--3 292,78 206,221 648,1 33 147,0

BEVÉTELEK 257,4 -- -- 494,148,8445,4---- 494,2

1. Költségvetési szerv 78,2 -- -- 166,848,8118,1---- 166,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 179,2 -- -- 327,3--327,3---- 327,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 221,3 -- -- 6 921,2692,76 228,5---- 6 921,2

1. Költségvetési szerv 1 960,1 -- -- 692,7692,7------ 692,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 5 261,2 -- -- 6 228,5--6 228,5---- 6 228,5

TÁMOGATÁSOK 17 808,4 21 394,7 5 000,0 30 437,5---4 145,88 188,626 394,7 30 437,5

1. Költségvetési szerv 3 284,5 4 746,6 -- 3 846,3---882,7-17,64 746,6 3 846,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 523,9 16 648,1 5 000,0 26 591,2---3 263,18 206,221 648,1 26 591,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 220,0 -- -- 249,0-------- --

1. Költségvetési szerv 220,0 -- -- 249,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 921,2 -- -- -- -- -- -- -- 3 317,0
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2017. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Miniszterelnöki Kabinetiroda ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 3 068,6 4 338,5 -- 3 502,3550,2-863,3-9,94 338,5 4 015,5 -- --

1 Működési költségvetés 3 056,3 4 092,5 -- 3 466,1602,5-709,3-9,94 092,5 3 975,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 755,2 1 967,6 -- 2 062,6198,347,713,91 967,6 2 227,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 495,9 1 689,2 -- 1 745,2------1 689,2 1 893,9

Külső személyi juttatások 259,3 278,4 -- 317,4------278,4 333,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

510,9 544,8 -- 514,486,43,1-73,0544,8 561,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 644,0 1 580,1 -- 835,6104,3-760,149,21 580,1 973,5 -- --

Készletbeszerzés 4,4 -- -- 3,7-------- 4,5

Kommunikációs szolgáltatások 64,8 300,0 -- 187,4------300,0 257,3

Szolgáltatási kiadások 442,5 897,1 -- 351,2------897,1 387,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 34,0 31,0 -- 57,8------31,0 59,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 98,3 352,0 -- 235,5------352,0 265,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 146,2 -- -- 53,5213,5------ 213,5 -- --

Elvonások és befizetések 43,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99,9 -- -- 51,2-------- 211,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

2,4 -- -- 2,3-------- 2,3

2 Felhalmozási költségvetés 12,3 246,0 -- 36,2-52,3-154,0--246,0 39,7 -- --

 / 6 Beruházások 12,3 246,0 -- 19,6-68,9-154,0--246,0 23,1 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 2,2-------- 4,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,3 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9,4 193,7 -- 13,2------193,7 13,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,6 52,3 -- 4,2------52,3 4,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 16,616,6------ 16,6 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,6-------- 16,6

BEVÉTELEK 50,9 -- -- 49,648,80,9---- 49,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,0 -- -- 48,448,4------ 48,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,0 -- -- 48,4-------- 48,4

4 Működési bevételek 0,8 -- -- 0,8--0,9---- 0,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,8 -- -- 0,7-------- 0,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,40,4------ 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,1 -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 652,9 -- -- 501,4501,4------ 501,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 652,9 -- -- 501,4501,4------ 501,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 652,9 -- -- 501,4501,4------ 501,4

Maradvány igénybevétele 652,9 -- -- 501,4501,4------ 501,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 652,9 -- -- 501,4-------- 501,4

TÁMOGATÁSOK 2 866,2 4 338,5 -- 3 464,4---864,2-9,94 338,5 3 464,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 866,2 4 338,5 -- 3 464,4---864,2-9,94 338,5 3 464,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 866,2 4 338,5 -- 3 464,4---864,2-9,94 338,5 3 464,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 866,2 4 338,5 -- 3 464,4---864,2-9,94 338,5 3 464,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 200,0 -- -- 228,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 501,4 -- -- -- -- -- -- -- 513,1

Nemzeti Kommunikációs Hivatal ( 01112 Kormányzat )2

KIADÁSOK 1 561,5 408,1 -- 536,3191,398,7-7,7408,1 690,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 539,0 388,1 -- 528,1203,198,7-7,7388,1 682,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 136,7 200,0 -- 186,98,1--0,1200,0 208,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 134,5 158,8 -- 170,5------158,8 181,9

Külső személyi juttatások 2,2 41,2 -- 16,4------41,2 26,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

37,8 54,2 -- 47,78,4---7,854,2 54,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 798,6 133,9 -- 175,4163,6-18,5--133,9 279,0 -- --

Készletbeszerzés 0,6 0,9 -- 0,4------0,9 0,7

Kommunikációs szolgáltatások 41,0 38,9 -- 46,5------38,9 59,1

Szolgáltatási kiadások 120,7 62,9 -- 74,6------62,9 139,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 464,0 0,6 -- --------0,6 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 172,3 30,6 -- 53,9------30,6 80,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 565,9 -- -- 118,123,0117,2---- 140,2 -- --

Elvonások és befizetések 417,0 -- -- 118,1-------- 140,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 148,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,5 20,0 -- 8,2-11,8----20,0 8,2 -- --

 / 6 Beruházások 10,0 20,0 -- ---20,0----20,0 -- -- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,9 15,7 -- --------15,7 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,1 4,3 -- --------4,3 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,5 -- -- 8,28,2------ 8,2 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 12,5 -- -- 8,2-------- 8,2

BEVÉTELEK 27,3 -- -- 117,2--117,2---- 117,2 -- --

4 Működési bevételek 27,3 -- -- 117,2--117,2---- 117,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 22,6 -- -- 92,2-------- 92,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4,7 -- -- 24,9-------- 24,9

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 307,2 -- -- 191,3191,3------ 191,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 307,2 -- -- 191,3191,3------ 191,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 307,2 -- -- 191,3191,3------ 191,3

Maradvány igénybevétele 1 307,2 -- -- 191,3191,3------ 191,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 307,2 -- -- 191,3-------- 191,3

TÁMOGATÁSOK 418,3 408,1 -- 381,9---18,5-7,7408,1 381,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 418,3 408,1 -- 381,9---18,5-7,7408,1 381,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 418,3 408,1 -- 381,9---18,5-7,7408,1 381,9

Központi, irányító szervi támogatás 418,3 408,1 -- 381,9---18,5-7,7408,1 381,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 20,0 -- -- 21,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 191,3 -- -- -- -- -- -- -- 154,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )20

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

Célelőirányzatok ( X 1231 )120

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

Kormányfői protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )120 1

KIADÁSOK 90,7 500,0 -- 219,7---228,2-1,0500,0 270,8 -- --

1 Működési költségvetés 90,7 500,0 -- 219,7---228,2-1,0500,0 270,8

 / 1 Személyi juttatások -- 280,0 -- -----280,0--280,0 --

Külső személyi juttatások -- 280,0 -- --------280,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 58,8 -- -----33,4-1,058,8 24,4

 / 3 Dologi kiadások 19,3 161,2 -- 9,0---151,4--161,2 9,8

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

Szolgáltatási kiadások 11,4 36,4 -- 7,1------36,4 7,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 90,6 -- --------90,6 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3,7 34,2 -- 1,9------34,2 1,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71,4 -- -- 210,7--236,6---- 236,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 71,4 -- -- 210,7-------- 236,6

BEVÉTELEK 6,0 -- -- 25,9--25,9---- 25,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6,0 -- -- 25,9--25,9---- 25,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6,0 -- -- 25,9-------- 25,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 145,6 -- -- 210,9--210,9---- 210,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 145,6 -- -- 210,9--210,9---- 210,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 145,6 -- -- 210,9--210,9---- 210,9

Maradvány igénybevétele 145,6 -- -- 210,9--210,9---- 210,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 145,6 -- -- 210,9-------- 210,9

TÁMOGATÁSOK 150,0 500,0 -- 34,0---465,0-1,0500,0 34,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 34,0---465,0-1,0500,0 34,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 34,0---465,0-1,0500,0 34,0

Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 34,0---465,0-1,0500,0 34,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 210,9 -- -- -- -- -- -- -- 51,1

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )120 2

KIADÁSOK 8 921,0 15 590,0 5 000,0 26 588,2--1 005,17 361,420 590,0 28 956,5 -- --

1 Működési költségvetés 8 921,0 15 590,0 5 000,0 26 219,5--1 004,46 993,420 590,0 28 587,8

 / 1 Személyi juttatások -- 150,0 -- -----150,0--150,0 --

Külső személyi juttatások -- 150,0 -- --------150,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 50,0 -- -----43,1-6,950,0 --

 / 3 Dologi kiadások 8 842,8 1 490,0 5 000,0 24 924,1--14 177,16 625,36 490,0 27 292,4

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 2,5-------- 2,5

Szolgáltatási kiadások 33,7 25,0 -- 104,0------25,0 131,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6 936,3 1 148,0 5 000,0 19 536,9------6 148,0 21 380,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 872,8 317,0 -- 5 280,7------317,0 5 778,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 78,2 13 900,0 -- 1 295,4---12 979,6375,013 900,0 1 295,4

Elvonások és befizetések 78,2 -- -- 4,0-------- 4,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,4-------- 1,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 13 900,0 -- 1 290,0------13 900,0 1 290,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 368,7--0,7368,0-- 368,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 368,7--0,7368,0-- 368,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,7-------- 0,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 368,0-------- 368,0

BEVÉTELEK 0,5 -- -- 65,8--65,8---- 65,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 65,5--65,5---- 65,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 65,5-------- 65,5

4 Működési bevételek 0,5 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 878,8 -- -- 4 480,4--4 480,4---- 4 480,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 878,8 -- -- 4 480,4--4 480,4---- 4 480,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 878,8 -- -- 4 480,4--4 480,4---- 4 480,4

Maradvány igénybevétele 2 878,8 -- -- 4 480,4--4 480,4---- 4 480,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 878,8 -- -- 4 480,4-------- 4 480,4

TÁMOGATÁSOK 8 205,9 15 590,0 5 000,0 24 410,3---3 541,17 361,420 590,0 24 410,3 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 205,9 15 590,0 5 000,0 24 410,3---3 541,17 361,420 590,0 24 410,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 205,9 15 590,0 5 000,0 24 410,3---3 541,17 361,420 590,0 24 410,3

Központi, irányító szervi támogatás 8 205,9 15 590,0 5 000,0 24 410,3---3 541,17 361,420 590,0 24 410,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 164,2 -- -- -- -- -- -- -- 2 368,3

Konzultációk kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )120 3

KIADÁSOK 3 112,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3 087,9 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2 269,0 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 9,2 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 779,4 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 480,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 818,9 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 46,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 772,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 24,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 156,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 156,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

156,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 226,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 226,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 226,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 2 226,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 226,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 3 045,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 045,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 045,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 045,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 316,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08309 Máshová nem 
sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

120 5

KIADÁSOK 383,7 200,0 -- 286,5--86,7--200,0 286,7 -- --

1 Működési költségvetés 382,0 200,0 -- 286,1--86,3--200,0 286,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 382,0 200,0 -- 286,1--86,3--200,0 286,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 382,0 200,0 -- 286,1------200,0 286,3

2 Felhalmozási költségvetés 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,7 -- -- 0,4-------- 0,4

BEVÉTELEK 16,3 -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

16,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK 367,4 200,0 -- 286,5--86,5--200,0 286,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 367,4 200,0 -- 286,5--86,5--200,0 286,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 367,4 200,0 -- 286,5--86,5--200,0 286,5

Központi, irányító szervi támogatás 367,4 200,0 -- 286,5--86,5--200,0 286,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )120 6

KIADÁSOK 10,2 58,1 -- 23,0---35,1--58,1 23,0 -- --

1 Működési költségvetés 10,2 58,1 -- 23,0---35,1--58,1 23,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,2 58,1 -- 23,0---35,1--58,1 23,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,2 -- -- 23,0-------- 23,0

Tartalékok -- 58,1 -- --------58,1 --

BEVÉTELEK -- -- -- 23,0--23,0---- 23,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 23,0--23,0---- 23,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- -- -- 23,0-------- 23,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 10,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 58,1 -- -----58,1--58,1 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 58,1 -- -----58,1--58,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 58,1 -- -----58,1--58,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 58,1 -- -----58,1--58,1 --

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

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek (nem bontott) )

120 7

KIADÁSOK 917,8 -- -- 2 044,3--1 937,5227,0-- 2 164,5 -- --

1 Működési költségvetés 797,1 -- -- 2 023,3--1 916,5227,0-- 2 143,5

 / 3 Dologi kiadások 345,1 -- -- 1 658,0--1 663,1---- 1 663,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 271,7 -- -- 1 305,5-------- 1 309,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 73,4 -- -- 352,5-------- 353,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 452,0 -- -- 365,3--253,4227,0-- 480,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 50,7-------- 50,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 65,2-------- 160,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 452,0 -- -- 249,4-------- 269,5

2 Felhalmozási költségvetés 120,7 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120,7 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 120,7 -- -- 1,0-------- 1,0

BEVÉTELEK -- -- -- 205,7--205,7---- 205,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 110,7--110,7---- 110,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 110,7-------- 110,7

4 Működési bevételek -- -- -- 95,0--95,0---- 95,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 95,0-------- 95,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 537,0--1 537,0---- 1 537,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 537,0--1 537,0---- 1 537,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 537,0--1 537,0---- 1 537,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 537,0--1 537,0---- 1 537,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 537,0-------- 1 537,0

TÁMOGATÁSOK 2 454,8 -- -- 421,8--194,8227,0-- 421,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 454,8 -- -- 421,8--194,8227,0-- 421,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 454,8 -- -- 421,8--194,8227,0-- 421,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 454,8 -- -- 421,8--194,8227,0-- 421,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 537,0 -- -- -- -- -- -- -- 120,2

Tihanyi Alapítvány támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )120 8

KIADÁSOK 300,0 -- -- 250,0--250,0---- 250,0 -- --

1 Működési költségvetés 279,1 -- -- 246,2--246,2---- 246,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 279,1 -- -- 246,2--246,2---- 246,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 279,1 -- -- 246,2-------- 246,2

2 Felhalmozási költségvetés 20,9 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,9 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20,9 -- -- 3,8-------- 3,8

TÁMOGATÁSOK 300,0 -- -- 250,0--250,0---- 250,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 -- -- 250,0--250,0---- 250,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 -- -- 250,0--250,0---- 250,0

Központi, irányító szervi támogatás 300,0 -- -- 250,0--250,0---- 250,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

120 9

KIADÁSOK -- 300,0 -- 651,3---164,1618,8300,0 754,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 300,0 -- 651,3---164,1618,8300,0 754,7

 / 3 Dologi kiadások -- 300,0 -- 561,7---89,9445,2300,0 655,3

Szolgáltatási kiadások -- 236,2 -- 442,3---89,9--236,2 514,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 63,8 -- 119,4------63,8 140,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 89,6---74,2173,6-- 99,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 9,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 89,6-------- 90,0

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

4 Működési bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

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

TÁMOGATÁSOK -- 300,0 -- 754,6---164,2618,8300,0 754,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 754,6---164,2618,8300,0 754,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 754,6---164,2618,8300,0 754,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 754,6---164,2618,8300,0 754,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 103,4

A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok ( 12709 Távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

120 10

KIADÁSOK -- -- -- 0,2--6,8---- 6,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,2--6,8---- 6,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----6,6---- 6,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,6

BEVÉTELEK -- -- -- 6,6--6,6---- 6,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 6,6--6,6---- 6,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 6,6-------- 6,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK 0,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- 6,6

E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

120 11

KIADÁSOK -- -- -- 434,0--434,0---- 434,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 417,0--417,0---- 417,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 417,0--417,0---- 417,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 417,0-------- 417,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 17,0--17,0---- 17,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,0--17,0---- 17,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 17,0-------- 17,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 434,0--434,0---- 434,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 434,0--434,0---- 434,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 434,0--434,0---- 434,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 434,0--434,0---- 434,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2017. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/01/07/00 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 

programok támogatása (359095)

Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben is létezett. 2017. évben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett, az előző évi maradvány beemelés miatt vált 
szükségessé a sor újranyitása.

20/01/08/00 Tihanyi Alapítvány támogatása (359106) Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben is létezett. 2017. évben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett, az előző évi maradvány beemelés miatt vált 
szükségessé a sor újranyitása.

20/01/10/00 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos 

kormányzati feladatok (361028)

Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben is létezett. 2017. évben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett, az előző évi maradvány beemelés miatt vált 
szükségessé a sor újranyitása.

20/01/11/00 E-Sport bajnokság és konferencia 

megrendezésének támogatása (372562)

Új elem

Indoklás:  Az új fejezeti kezelésű előirányzati sor a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
megnövekedett feladatállátása miatti többletfeladatok elkülöníthetősége érdekében 
került megnyitásra a 2011. évi CXCV. tv. 33. § (1) bekezdése alapján
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 0891

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 119 11510

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

51 4554

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 26 0723

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

317 95840

I.  besorolási osztály összesen 472 36381

II.  besorolási osztály összesen 6 9562

III.  besorolási osztály összesen 6 7783

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

1 047 564146

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

369 89764

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

196 59739

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 566 494103

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 614 058249

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

0259

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0279

Üres álláshelyek száma az időszak végén 04

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 03

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

0249

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 017
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 0891

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 119 11510

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

35 8993

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 20 8212

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

285 36436

I.  besorolási osztály összesen 427 78271

II.  besorolási osztály összesen 3 6021

III.  besorolási osztály összesen 6 7783

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

946 229129

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

358 29962

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

184 44737

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 542 74699

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 488 974228

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

239

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 256

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

228

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 17

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 5561

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 5 2501

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

32 5954

I.  besorolási osztály összesen 44 58110

II.  besorolási osztály összesen 3 3551

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

101 33617

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

11 5982

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

12 1502

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 23 7484

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 125 08421

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

20

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 23

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3

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

21
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 
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A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek 
legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik, költségvetését 
az 1. Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím tartalmazza. A Gazdasági Versenyhivatal (a 
továbbiakban: „GVH” vagy „Hivatal”) autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, 
amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a 
köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége 
alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar 
versenytörvény és az uniós versenyjog szabályait (versenyfelügyelet), a rendelkezésre álló 
eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket - 
versenypártolás, illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai 
ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai 
közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez - versenykultúra fejlesztés. 

Intézmény név:  Gazdasági Versenyhivatal  

Törzskönyvi azonosító: 325279  

Honlapjának címe:  www.gvh.hu 

 

Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége 

A Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazói tevékenysége során a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) mellett, 
illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a 
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége. 

A GVH fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a 
vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny 
megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki. A GVH 
fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnek a gazdasági 
erőfölényükkel. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásai megtiltják a 
nagyméretű (jelentős piaci erővel, vevői erővel rendelkező) kereskedők beszállítókkal 
szembeni visszaélő magatartását, mely visszaélésekkel kapcsolatos felügyelet egy részét a 
GVH látja el. 

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési és engedélyezési 
kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a 
fúziókontroll  keretében a GVH engedélyezi az egymástól független vállalkozások 
összefonódását, más vállalat feletti irányításszerzést.  

Fogyasztóvédelmi hatáskörében a GVH fellép a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A 
verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, az érintett 
vállalkozás mérete határozza meg, illetve bizonyos feltételek megvalósulása esetén ezt a 
törvény vélelmezi. Fontos azonban kiemelni, hogy az általános fogyasztóvédelmi feladatokat 
nem a GVH látja el.  

Versenypártolási tevékenysége keretében a Hivatal véleményezi a feladat-és hatáskörét, 
továbbá a versenyt, a piacra lépés feltételeit érintő, valamint az árakra vagy az értékelési 
feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, 
jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek kivételével.   

Végül a GVH a versenykultúra fejlesztése keretében a verseny társadalmi elfogadottsága, a 
vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítása, valamint a fogyasztói tudatosság 
növelése érdekében saját szakmai hátterére épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek 
versenykultúra-fejlesztő tevékenységét támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a 
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tudatos fogyasztói döntéshozatal közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai 
közélet fejlődéséhez.  

Fejezet szakmai tevékenységének ismertetése 

A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben is kiemelt cél volt a 
kartellek elleni küzdelem. Ebben jelentett valódi előrelépést a jogszabály által biztosított, 
korábban meglévő felderítési eszközökhöz kapcsolódó, azt kiegészítő eszköz, a GVH-val való 
anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító Kartell Chat, amit a GVH 2016 óta már 
élesben használ. A Kartell Chat és a korábban már alkalmazott engedékenységi politika, 
informátori díj intézmények mellett új és fontos információszerző lehetőséggé vált a GVH 
kartell felderítése számára és a három információforrás egymást kiegészítve, egymást erősítve 
működik.  

A GVH 2017. évi jogalkalmazói munkájában is prioritásként jelent meg az összefonódásokkal 
kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárása annak 
érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek.  Jelentősen módosultak az 
összefonódásokkal kapcsolatos intézményi és szabályozási feltételek, a 2017. január 15-étől 
hatályos Tpvt. módosítás értelmében az eddigi kérelmes eljárást bejelentéses rezsim váltotta 
fel. Módosultak (emelkedtek) a bejelentési küszöbszámok, illetve csökkent a 
versenyfelügyeleti eljárást nem igénylő tranzakciók igazgatási szolgáltatási díja és ügyintézési 
határideje, de a GVH számára lehetővé vált olyan kisebb értékű tranzakciók vizsgálata, 
amelyek esetében felmerül, hogy az összefonódás jelentős mértékben csökkenti a versenyt. 
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a GVH fúziós eljárásokban is alkalmazza az értesítés 
nélküli helyszíni szemle intézményét – erre egy alkalommal sor is került a 2017. évben. Az új 
szabályozás is hozzájárult ahhoz, hogy az összesen 33 db egyszerű megítélésű fúziós eljárást, 
melyek esetében nem volt szükség versenyfelügyeleti eljárás indítására, átlagban 5 nap alatt 
zárjon le a Hivatal. 

Fogyasztóvédelmi tevékenysége keretében a GVH kiemelt figyelmet szentelt az adatalapú 
gazdasághoz köthető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására, s változatlanul 
prioritásként kezelte a sérülékeny, az átlagosnál kiszolgáltatottabb fogyasztók védelmét is. 

A GVH a kis- és középvállalkozásokat (KKV) – mint a magyar gazdaság gerincét adó 
vállalkozásokat – a versenyjogi megfelelés irányába történő terelése céljából 2016-tól 
folyamatosan, figyelmeztetés keretében és egyúttal megfelelési program előírása mellett 
támogatja a jövőbeni jogsértések megelőzésében. 2017-ben három ügyben is sor került 
figyelmeztetés alkalmazására. 

Versenyfelügyeleti eljárások 

2017-ben 95 versenyfelügyeleti eljárás indult. A korábbi években a hivatal portfóliójában a 
fogyasztóvédelmi ügyek aránya volt a legmagasabb, ám ez megváltozott. 2017-ben is 
lényegesen meghatározóbb volt a fúziós ügyek száma és aránya, így ebben az évben a GVH 
legtöbb eljárását az összefonódások ellenőrzése jelentette (2016-os 58-hoz képest 2017-ben 
61 ilyen eljárás indult). A 2017-ben indított eljárások közül 19 tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat, 61 összefonódások ellenőrzése, 10 versenykorlátozó megállapodás, 5 erőfölénnyel 
való visszaélés miatt indult. 

A 2017-ben lezárt ügyek száma nagyságrendileg megegyezik a korábbi évek adataival, ám az 
idei évben a lezárt ügyek között is megjelenik az összefonódások ellenőrzésével foglalkozó 
eljárások számszerű előretörése. A GVH 2017-ban az elmúlt évihez képest tizeneggyel 
kevesebb, 109 eljárást fejezett be. A lezárt eljárások közül 30 tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat, 63 összefonódás ellenőrzése, 12 versenykorlátozó megállapodás, 4 erőfölénnyel 
való visszaélés tárgyában született. 

4502



 

 

A 2017. évben kiszabott bírság összesen 1 344 millió forint volt. Ebből 1 178 millió forint 
fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, 81 millió Ft versenykorlátozó 
megállapodás, míg 85 millió forint összefonódások ellenőrzése tárgyában késedelmesen 
benyújtott kérelmek miatt került kiszabásra. 

A 2017. év során az összefonódásokkal kapcsolatos intézményi és szabályozási feltételek 
érdemben módosultak, tekintettel arra, hogy a 2017. január 15-étől hatályos Tpvt. módosítás 
értelmében az eddigi kérelmes eljárást bejelentéses rezsim váltotta fel a fúziókontrollban. Az 
új szabályozás hozzájárult ahhoz, hogy az összesen 33 db egyszerű megítélésű fúziós eljárás, 
melyek esetében nem volt szükség versenyfelügyeleti eljárás indítására, átlagban 5 nap 
ügyintézési időt eredményezzen. A 2017. évben sor került 14 darab, 2017. január 15-ét 
megelőzően létrejött, kérelemre indult eljárás lezárására, melyek közül 10 egyszerűsített 
(egyfázisú) eljárás keretében került elbírálásra, melyek közül 8 esetben egyszerűsített 
(indokolás nélküli) döntés meghozatalára is lehetőség nyílt, illetve 6 ügy volt ún. sommás ügy 
nyolc napos ügyintézési határidővel.  

Versenyfelügyeleti bírság – központi kezelésű előirányzat 

A 2017-es költségvetés tervezésénél 1 200 millió forint összegű versenyfelügyeleti bírság 
érvényesítése került kitűzésre. A tervezetthez képest 2 135 millió forinttal több befizetés 
teljesült 2017-ben, összesen 3 335 millió forint összegben, ugyanakkor a versenyfelügyeleti 
eljárásokkal szemben indított bírósági felülvizsgálatok eredményeképpen 17 131 millió forint 
összegű bírság és pótlék visszafizetésére kötelezte a bíróság a GVH-t. A bírósági döntések 
alapján visszafizetett összegből mintegy 16,3 milliárd forint összegű bírság sorsa a 
következők szerint függőben van: a GVH megismételt eljárása keretében 9,5 milliárd forint 
összegű bírság újraszámítása van folyamatban, 2 milliárd forint bírságot tartalmazó 
versenytanácsi döntés tekintetében előzetes döntéshozatali eljárás indult, 2 milliárd forintos 
bírságot tartalmazó határozat felülvizsgálata a Fővárosi Törvényszék, 2,8 milliárd forint 
bírságot tartalmazó döntések felülvizsgálata pedig a Kúria előtt zajlik. 

GVH versenypártolási tevékenysége  

2017-ben 104 előterjesztés érkezett a GVH-hoz véleményezésre közigazgatási egyeztetés 
keretében. A jogszabálytervezetek közül 25 előterjesztéshez  − ezen felül a kormányportálon 
az év során közzétett  jogszabálytervezetek közül pedig 6 esetben − tett észrevételt, vagy 
javaslatot korrekcióra a GVH. Ezek jelentős része 2017-ben a hivatal működési környezetét 
meghatározó verseny- és eljárásjogi, államháztartási és végrehajtási szabályok 
megváltoztatásához, a kodifikáció minőségének javításához, a másik csoportja a különféle 
kormányzati stratégiaalkotáshoz kapcsolódott, s kisebb hányada volt összefüggésben a 
verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakításával, az adminisztrációs terhek 
csökkentésével, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javításával.   

A versenykultúra fejlesztése 

A GVH versenykultúra-fejlesztési tevékenységét 2017-ben is éves munkaterv alapján végezte, 
melyet honlapján elérhetővé tett a nyilvánosság számára.  

A Hivatal a Magyar Versenyjogi Egyesülettel együttműködésben 2017 nyarán másodszor 
szervezte meg az előző évben hagyományteremtő céllal útjára indított „Magyar Versenyjogi 
Fórum” elnevezésű szakmai konferenciát. A rendezvény célközönsége ismét a versenyjoggal 
gyakorlati szinten foglalkozó, valamint az e terület iránt érdeklődő bírói, ügyvédi, 
jogtanácsosi, akadémiai kör volt, akik számára - az egyes témák köré szervezett felvezető 
előadásokkal és panelbeszélgetésekkel - a rendezvény a szakmai közvéleményt foglalkoztató 
legaktuálisabb kérdések és fejlemények bemutatásán túl azok megvitatására is lehetőséget 
biztosított. 
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„A kartelljog múltja” címmel tartott szeptemberben közös szervezésű jogtörténeti 
konferenciát a GVH, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának 
Jogtudományi Szakbizottsága és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 

A hivatal a Loyola University Chicago School of Law-val és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemmel közösen szervezett „VI. Antitrust Marathon” címen nemzetközi szakmai 
kerekasztal-beszélgetést októberben. A rendezvényen a versenyhatóságok képviselői mellett 
tanácsadók, ügyvédek és a tudományos élet meghatározó szereplői vettek részt, a kerekasztal 
napirendjén pedig a versenyjogi megfelelés legfontosabb kérdései szerepeltek. 

A GVH kartelljogi megfelelést segítő kiadványsorozata a „Hogyan maradjon tiszta?” című, 
ajánlattevőknek szánt füzet megjelenésével indult még 2016. végén, majd ezt követően 2017-
ben egészült ki a „Kartellgyanús közbeszerzés?” című tájékoztató füzettel és a hozzá 
kapcsolódó tananyaggal, amelyek az ajánlatkérőket segítik a kartellek felismerésében és a 
GVH vizsgálatainak támogatásában, valamint a közbeszerzési eljárásoknak a kartellezés 
számára kedvezőtlen kialakításában. A két füzet és a tananyag felhívja a figyelmet, hogy a 
közbeszerzési kartellek és a korrupció gyakran összefonódik, a tisztán korrupciós esetekkel 
azonban nem a GVH-hoz kell fordulni. Bár a kiadványok témája a közbeszerzés, tartalmuk 
nagyrészt valamennyi versenyeztetésre érvényes, így azok résztvevői számára szintén 
hasznos. 

A Hivatal feladatait, szervezetét, működését és azok jogszabályi kereteit, illetve a 
legfontosabb hazai és uniós versenyjogi szabályokat ismertető „Mindent a Gazdasági 
Versenyhivatalról” című kiadvány hatályosított és frissített tartalommal jelent meg 2017-ben 
magyar és angol nyelven egyaránt. 

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodák 2017-ben is folytatták munkájukat az öt megyei 
jogú városban, Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsett és Szegeden. Az Irodahálózat 
elsősorban fogyasztóvédelmi területen segíti a Hivatal munkáját, egyben kommunikációs 
tevékenységével erősíti a GVH által megfogalmazott üzeneteket. Az Irodahálózat 
rendezvényei, az írott sajtóban és a közösségi médiában közzétett hirdetései valamint szakmai 
anyagai hatására az elmúlt időszakban megnövekedett ügyfélszámot sikerült még tovább 
emelni. Az irodák az előző évi 1 802 megkereséshez képest 2017-ben rekordot jelentő 4 353 
ügyben adtak tanácsot telefonon, elektronikus vagy postai úton, illetve személyesen. 

A GVH 2017-ban tizennyolcadik alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és 
az EU-ban” című tanulmányi versenyét, melynek célja, hogy ösztönözze a felsőfokú 
képzésben részt vevő hallgatókat ismereteik bővítésére a versenyjog, a versenypolitika és a 
piacelmélet területén. A versenyre akár magyarországi, akár határon túli egyetemek hallgatói 
is jelentkezhettek magyar nyelven leadott pályamunkáikkal. 

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 
tevékenysége 

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2017-ben 
összesen nyolc versenyjogi tematikájú szemináriumot, továbbképzést szervezett, ezeken 
összesen 302 résztvevőt és 49 előadót látott vendégül, mintegy 35 országból. 

A ROK az elsődleges célcsoportot jelentő kelet-európai országok és a balkáni térség 
országainak versenyhatósági szakemberei részére 2017-ben három szemináriumot szervezett 
Budapesten. 

Az orosz versenyhatósággal közösen rendezett szokásos éves szemináriumra Moszkvában 
került sor, 2017. május 30 - június 1. között, a FÁK-országok versenyhatóságainak képviselői 
részére „Piacelemzések” témában. Évi egy alkalommal az elsődleges célcsoport országainak 
egyikében szervez szakmai rendezvényt a ROK, 2017-ben ezt Bosznia-Hercegovinában 
(Szarajevóban) rendezte meg a Központ 2017. szeptember 12-14. között. A szemináriumon a 
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versenyhatóságok versenypártolási tevékenységének az áttekintésére került sor az „OECD 
versenyhatások értékelésére készített segédanyaga” alapján. 

Ezeken túlmenően került megrendezésre a kétévente sorra kerülő hivatalvezetők értekezlete, 
amely a képzési igények felmérését célozza, továbbá a GVH munkatársainak versenyjogi 
képzését szolgáló kétnapos szakmai rendezvény. Az Európai Unió bíráinak képzését szolgáló 
szemináriumon, amelyet „A nemzeti bírák szerepe az antitröszt bíráskodásban az Európai 
Unió versenyjogi kártérítési irányelvének fényében” címmel rendezett a ROK, 18 országból 
31 bíró vett részt. 

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok 

Az Európai Versenyhatóságok Hálózat (ECN) gyakorlati működési tapasztalatainak az 
elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoporton” túlmenően a GVH 2017-ben is aktív 
szerepet vállalt az ECN fúziós és antitröszt munkacsoportjaiban. 

A GVH 2017-ben is folytatta azt a 2000-es évek elején kezdődött gyakorlatát, hogy 
gyakornokot küld az OECD Titkárság Verseny Részlegéhez, aki amellett, hogy könnyíti a 
szervezet munkaterheit, a hazatérése után eredményesen tudja a GVH-nál folytatott 
mindennapi munkájában hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat. 

A nemzetközi kapcsolatok keretében a GVH 2017-ben is részt vett az ICN (International 
Competition Network) Kartell Munkacsoportban. A GVH a kezdetektől fogva koordinálja a 
Munkacsoport kartell mintasablonok kidolgozásával foglalkozó projektjét. 2016 májusától a 
GVH ismét társelnöki szerephez jutott az ICN-ben, ezúttal a Kartell Munkacsoport 
szabályozási keretekkel foglalkozó 1-es alcsoportjának a társelnökségét nyerte el. (Az 
alcsoport másik társelnöke a török versenyhatóság.) Ennek keretében a GVH koordinálta az 
alcsoport éves munkáját, ezen belül pedig az év során három webinárt (telefon konferencia 
rendezvényt) szervezett meg, kettőt az anyavállalati felelősség, egyet pedig az ex-officio 
eljárások témakörében. Ezen túlmenően a GVH koordinál egy a kartellekhez kapcsolódó 
úgynevezett „engedékenységi politikák” ösztönzőinek feltárását célzó projektet, amely a 
2017. évi helyzetfelmérő szakaszt követően 2018-ban is folytatódik. 

Szakmai tevékenységet segítő fejlesztések 

Informatikai fejlesztés 

A 2017. évben folytatódott a GVH középtávú intézményi stratégiájának részeként elkészített 
középtávú informatikai stratégia végrehajtása a következő főbb stratégiai célok mentén: 

Az ügyfélközpontúság, ügyfélbarát ügyintézés érdekében a GVH honlapon elérhető új 
alkalmazás került bevezetésre Virtuális Adatszoba néven. Az alkalmazás segítségével az 
ügyfelek számára a versenytanácsi szakban megnyílt iratbetekintések elérhetővé váltak online 
módon elektronikus formában a megfelelő hitelesítést követően. Az alkalmazás jelentős 
mértékben hozzájárul a GVH ügyfélbarát ügyintézési folyamatainak megvalósításához, 
tekintve hogy az érintett ügyfelek jóval hatékonyabban és egyszerűbben tudják a számukra 
releváns dokumentumokat áttekintetni, kiválasztani és az elektronikus másolatot letölteni, 
minta korábbi papír alapú személyes betekintési lehetőség során. 

Az év során jelentős lépések történtek az elektronikus ügyintézésről szólói törvény (Eüsztv.) 
alapján létrejövő központi szolgáltatások megvalósítása terén, amely részeként megtörtént a 
csatlakozás a kormányzat által létrehozott Személyre Szabott Ügyintézési Felülethez (SZÜF), 
valamint bevezetésre került az iFORM űrlap technológia alkalmazás is. Ezzel párhuzamosan 
megkezdődött az elektronikus aláírások bevezetése a GVH-ban. 

A hivatali munka elősegítése érdekében bevezetésre került az intranet rendszer, amely a 
kollégák strukturált, magasabb szintű tájékoztatásával és az információk egy felületen történő 
elérhetőségével segíti a hatékonyabb munkavégzést. 
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Az informatikai biztonság terén az adatszivárgás elleni védelmi rendszer további finomításra 
került. 

Humánerőforrás-gazdálkodás 

A tárgyévi humánerőforrás-gazdálkodás során jelentős erőforrásokat kötött le a szakképzett 
munkaerő megtalálása és a kieső munkaerő pótlásának folyamatos biztosítása, amely 
leginkább - a versenyszférában is keresett - képzett jogász, közgazdász végzettségű 
munkavállalók körében okoz nehézséget. A tárgyévi fluktuációs ráta 18%-os szinten alakult, 
ami jelentős (8%-os) növekedést mutat a korábbi évekhez képest és ez a fluktuációs nyomás a 
hazai bruttó keresetek növekedési ütemének függvényében a korábbiaknál tartósabb 
folyamatot sejtet.  

Az ösztöndíjas foglalkoztatási program folytatása mellett a tavalyi évben minden eddiginél 
több álláspályázat került megjelentetésre a legnagyobb online álláskereső portálokon 
(Profession.hu, Jogi Fórum, kozigallas.hu, CVonline) kívül a LinkedIn és a Facebook 
közösségi oldalakon is. Ezen kívül a hatósági munka a jelentősebb egyetemek (ELTE, PPKE, 
KRE) jogi kari állásbörzéin és nyílt napjain került népszerűsítésre.  
 
Tréningek megtartásával a Fogyasztóvédelmi Iroda vizsgálóinak konfliktuskezelési, valamint 
a Versenytanács munkatársainak együttműködési kompetenciái; a vezetők közötti hatékony 
együttműködést és a munkatársi elköteleződést elősegítő vezetői kompetenciák fejlesztése 
történt. A mentorálási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében és a perképviseletet ellátó 
kollégák feladatellátáshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére képzéseket szervezett a 
Hivatal. 
 
A korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő szervezetként 2017-ben tovább 
folytatódott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben kialakított és „A 
közbeszerzési kartellek sajátosságai” címen a közszolgálati képzések nyilvántartásában 
szereplő ismeretbővítő képzés oktatás, amelyre 2017-ben az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság (EUTAF) kormánytisztviselői (23 fő) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársai (44 fő) körében került sor. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása 

Előirányzatok alakulása 

A GVH fejezet 2017. évi költségvetését az Országgyűlés 2 370,9 millió forint kiadási 
összeggel hagyta jóvá. Ez az összeg tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 
költségvetésének 2 158,1 millió forint összegű kiadási előirányzatát valamint a Fejezeti 
kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát, melyből az OECD ROK jóváhagyott kiadási 
előirányzata 167,0 millió forint, a Fejezeti tartalék előirányzata 45,8 millió forint volt. 

A 2017. évi eredeti költségvetésben tervezett bevételek összege fejezeti szinten 78,8 millió 
forint volt. 

2017. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások 
következtében a fejezetnél összességében 3 008,9 millió forint összegű kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, melyből a teljesítés 2 338,8 millió forint volt. A bevételek az eredeti 
előirányzathoz képest 134,8 millió forinttal túlteljesültek. A többletbevételek teljes egészében 
a Versenyhivatal Igazgatása címen realizálódtak. A támogatás előirányzata év közben 5,8 
millió forinttal növekedett a jogszabályokban meghatározott kifizetésekhez kapcsolódóan 
(prémiumévek program, bérkompenzáció), a fejezeti szintű előirányzat maradvány összege 
670,1 millió forint. 
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XXX. Gazdasági 
Versenyhivatal 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 743,4 2 370,9 2 370,9 3 008,9 2 338,8 85,3% 77,7% 

ebből: személyi juttatás 1 244,5 1 078,8 1 078,8 1 353,1 1 198,2 96,3% 88,6% 

Bevétel 364,5 78,8 78,8 213,6 213,6 58,6% 100,0% 

Támogatás 2 306,1 2 292,1 2 292,1 2 297,9 2 297,9 99,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

570,2 0 0 497,4 497,4 87,2% 100,0% 

Létszám (fő)  122 125 125 125 118 96,7% 94,4% 

 

 

 

Fejezeten belül év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 
            

fő 

  XXX. Gazdasági Versenyhivatal Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 2 370,9 78,8 2 292,1 1 078,8 125 
Módosítások jogcímenként *           

8/2005 (II.8) PM rend. Prémium évek program 5,7   5,7 4,6  

1301/2017. (VI.7) Kormány határozat  
- Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 

0,1 0 0,1 0,1  

maradvány felhasználás 497,4 497,4 0 168,0  
működési bevételek 128,4 128,4 0 101,6  
felhalmozási bevételek 6,4 6,4 0 0  
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 167,0 26,8 140,2 14,6  
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat -167,0 -26,8 -140,2 -14,6  

2017. évi módosított előirányzat 3 008,9 711,0 2 297,9 1 353,1 125 
 

 
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 
 
2017-ben a GVH engedélyezett létszáma 125 fő.  
Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 118 fő, az üres álláshelyek száma éves átlagban 
9 fő volt.  

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 
havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható 
juttatások fedezetét.  

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját képező kiadások 
utáni befizetési kötelezettségének a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal eleget tett. A 
teljesülés 294,3 millió forint volt. A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése 
összességében 45,9 millió forint megtakarítást eredményezett a GVH-ban.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 673,5 millió forint, a módosított előirányzat 851,7 
millió forint, a teljesítés 564,2 millió forint volt. A szokásos működési kiadásokon továbbá a 
ROK tevékenységét és a versenykultúra fejlesztését szolgáló dologi kiadásokon túl a 
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rendelkezésre álló források biztosították a szakmai és vezetői tréningek lebonyolítását, 
valamint a Versenypolitikai Tanácsadó Irodahálózat működtetésének megvalósítását.  
 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 40,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 161,0 millió forint, a teljesítés 117,7 millió forint volt. Az egyéb működési célú 
kiadások kiemelt előirányzat a forrása a versenykultúra fejlesztés tevékenységi körébe tartozó 
pályázatok, szakmai együttműködések fedezetének, a ROK és az OECD közötti 
megállapodásból adódó fizetési kötelezettség finanszírozásának. Ezen az előirányzati soron 
került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó mérsékléséből keletkezett megtakarítás. 
 

2017. évben az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 85,0 millió forint volt, 
ami 217,9 millió forintra módosult és 118,6 millió forintra teljesült.  A beruházások keretében 
megvalósult a működés hatékonyságát támogató szoftverek továbbfejlesztése, új szoftverek, 
mint virtuális adatszoba szoftver, intranet, fejlesztése és bevezetése, valamint jelentős 
fejlesztésekre került sor az informatikai eszközállomány – tárhely bővítések, szerverek, 
fénymásoló eszközök - terén is. A hivatal I. és II. emeleti tárgyalóiban és a vezetői irodákban 
sor került az átlagosan húsz éves bútorok cseréjére és az érintett irodák és tárgyalók belső 
felújítására.  
 

 

Bevételek 

A Hivatal eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal saját bevétele. A 
jóváhagyott költségvetésben közhatalmi bevételek jogcímen 52,0 millió forint előirányzati 
összeg szerepelt. 2017-ben a teljesítés összege ezen a jogcímen 172,0 millió forint volt, 
melynek előirányzatosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Az igazgatási 
szolgáltatási díjból származó többletbevételek maradványát – illetve a Tpvt. módosítás 
eredményeként a 2017. évi bevételeinek maradványát - a Gazdasági Versenyhivatal a 
következő költségvetési években működésre és működtetésre felhasználhatja. A GVH 
igazgatási szolgáltatási díjbevételének jelentős visszaesésével számolunk a következő évekre, 
mivel az igazgatási szolgáltatási díj összege alapeljárás esettén a negyedére csökkent. 

Az intézmény működési bevételei 18,2 millió forintra teljesültek. Legjelentősebb tétel 2017-
ban a perköltség bevétel valamint a külföldi kiküldetések utazási költségének ECN általi 
megtérítése volt.    

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata a teljesüléssel egyezően 4,2 millió forint 
volt, amely bevétel a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 

A 2017. évben a ROK tevékenységével összefüggő feladatok ellátására 17,0 millió forint 
összegű működési célú pénzeszköz átvételre került sor, melyből az OECD 7,5 millió forintot, 
az Európai Bizottság 9,5 millió forintot utalt át.  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a 2017. évben a teljesítés összege 2,2 millió 
forint, mely a dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó 
bevétel.  
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A Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím: 
 

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 697,6   2 158,1   2 158,1   2 917,3   2 293,0   85,0% 78,6% 

ebből:  személyi juttatás 1 244,5   1 064,2   1 064,2   1 353,1   1 198,2   96,3% 88,6% 

Bevétel 364,5   52,0   52,0   213,6   213,6   58,6% 100,0% 

Támogatás 2 260,3   2 106,1   2 106,1   2 252,1   2 252,1   99,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 524,4   0,0   0,0   451,6   451,6   86,1% 100,0% 

Létszám (fő)  122 125 125 125 118 96,7% 94,4% 
 

A Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címen év közben végrehajtott előirányzat-
módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 2 158,1   52,0   2 106,1   1 064,2   125 
Módosítások jogcímenként *           

8/2005 (II.8) PM rend. Prémium évek program 5,7   5,7 4,6 0 
1301/2017. (VI.7) Korm.határozat -    
Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 

0,1 0,0 0,1 0,1 

0 
maradvány felhasználás 451,6 451,6 0,0 168,0 0 
működési bevételek 128,4 128,4 0,0 101,6 0 
felhalmozási bevételek 6,4 6,4 0,0 0,0 0 
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 167,0 26,8 140,2 14,6 0 

2017. évi módosított előirányzat 2 917,3   665,2   2 252,1   1 353,1   125 

 
Egyéb gazdálkodási adatok 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi mérleg főösszege 2 325,8 millió forint, ami a nyitó 
állományhoz képest 114,1 millió forinttal nőtt több tényező együttes hatására: 
- A befektetett eszközök állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 50,2 millió forinttal 

csökkent, melynek fő oka az előző években aktivált nagy értékű épület és gép- 
berendezés beruházások után elszámolt értékcsökkenés.  

- A Hivatal pénzeszközeinek állománya 169,4 millió forinttal volt több az előző évi záró 
állománynál, míg a követelések állománya 5,3 millió forinttal csökkent az év folyamán. 

- Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes 
csökkenésének összege 0,2 millió forint volt.  

 

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
2017-ben 1 fő részesült lakásvásárlási célú munkáltatói támogatásban összesen 2 millió forint 
összegben. 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2017. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú 
társaságban (köz)alapítványban vagyonrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet 
részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át. 
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Költségvetési maradvány alakulása 
 

2016. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 451,6 millió forint összegű 
előirányzat-maradvány keletkezett, melyből kötelezettség vállalással terhelt maradvány 195,8 
millió forint, volt, melyből 9,8 millió forint felhasználása meghiúsult. A fejezet 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa Fejezeti tartalékkal együtt összesen 301,5 
millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt illetve a meghiúsult előirányzat 
maradvány átutalása a kormány döntéseinek megfelelően megtörtént. 
 

2017. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 624,3 millió forint, Fejezeti 
tartalék címen 45,8 milliót forint összegű előirányzat maradvány keletkezett. Az igazgatási 
címen keletkezett maradvány összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része 9,8 millió 
forint, a Fejezeti tartalék maradványa teljes összegben kötelezettség vállalással nem terhelt 
maradványként került kimutatásra. Mindkét összeg 2018-ban befizetésre került a központi 
maradvány-elszámolási számlára.  

 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 

XXX. fejezeten belül két fejezeti kezelésű előirányzat került jóváhagyásra Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben. 
 

Fejezeti tartalék 45,8 millió forint összegben került meghatározásra, de az Országgyűlés a 
fejezeti tartalék felhasználásáról nem döntött a 2017. évben, ezért a tartalék teljes összege – 
hasonlóan az előző évekhez - kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként 
került kimutatásra.  
 

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 45,8 45,8 45,8 91,6 45,8 100,0% 50,0% 

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

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 100,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 45,8 0,0 0,0 45,8 45,8 100,0% 100,0% 

Létszám (fő) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

 
A Fejezeti tartalék címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 45,8 0,0 45,8 0,0 0 

Módosítások jogcímenként            

maradvány felhasználás 45,8 45,8 0,0 0,0 0 

2017. évi módosított előirányzat 91,6 45,8 45,8 0,0 0 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

KIADÁSOK 2 743,4 2 370,9 -- 2 338,8470,8161,45,82 370,9 3 008,9

1. Költségvetési szerv 2 697,6 2 158,1 -- 2 293,0470,8282,65,82 158,1 2 917,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 244,5 1 064,2 -- 1 198,2188,995,34,71 064,2 1 353,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356,0 295,4 -- 294,312,324,81,1295,4 333,6

01/03  Dologi kiadások 563,3 673,5 -- 564,274,7103,5--673,5 851,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 411,7 40,0 -- 117,766,055,0--40,0 161,0

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

02/06  Beruházások 78,4 85,0 -- 116,6123,53,4--85,0 211,9

02/07  Felújítások 27,0 -- -- ---------- --

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,7 -- -- 2,05,40,6---- 6,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 212,8 -- 45,8---121,2--212,8 91,6
45,8 212,8 -- 45,8---121,2--212,8 91,6

BEVÉTELEK 364,5 78,8 -- 213,619,2115,6--78,8 213,6

1. Költségvetési szerv 364,5 52,0 -- 213,619,2142,4--52,0 213,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- 26,8 -- -----26,8--26,8 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 570,2 -- -- 497,4451,645,8---- 497,4

1. Költségvetési szerv 524,4 -- -- 451,6451,6------ 451,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

TÁMOGATÁSOK 2 306,1 2 292,1 -- 2 297,9----5,82 292,1 2 297,9

1. Költségvetési szerv 2 260,3 2 106,1 -- 2 252,1--140,25,82 106,1 2 252,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 186,0 -- 45,8---140,2--186,0 45,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 122,0 -- -- 118,0-------- --

1. Költségvetési szerv 122,0 -- -- 118,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 497,4 -- -- -- -- -- -- -- 670,1
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )1

KIADÁSOK 2 697,6 2 158,1 -- 2 293,0470,8282,65,82 158,1 2 917,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 575,5 2 073,1 -- 2 174,4341,9278,65,82 073,1 2 699,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 244,5 1 064,2 -- 1 198,2188,995,34,71 064,2 1 353,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 188,6 1 031,5 -- 1 155,0------1 031,5 1 288,4

Külső személyi juttatások 55,9 32,7 -- 43,2------32,7 64,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

356,0 295,4 -- 294,312,324,81,1295,4 333,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 563,3 673,5 -- 564,274,7103,5--673,5 851,7 -- --

Készletbeszerzés 23,2 45,0 -- 24,8------45,0 36,6

Kommunikációs szolgáltatások 45,7 72,8 -- 50,3------72,8 80,4

Szolgáltatási kiadások 258,6 277,0 -- 237,2------277,0 364,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 126,7 137,2 -- 81,3------137,2 133,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 109,1 141,5 -- 170,6------141,5 237,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 411,7 40,0 -- 117,766,055,0--40,0 161,0 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 45,9-------- 45,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 344,1 15,0 -- 7,1------15,0 26,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 67,6 25,0 -- 64,7------25,0 88,2

2 Felhalmozási költségvetés 122,1 85,0 -- 118,6128,94,0--85,0 217,9 -- --

 / 6 Beruházások 78,4 85,0 -- 116,6123,53,4--85,0 211,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 7,7 64,0 -- 45,9------64,0 98,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 17,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 33,5 -- -- 23,0-------- 27,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 20,6 3,0 -- 23,0------3,0 24,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16,6 18,0 -- 24,7------18,0 44,3

 / 7 Felújítások 27,0 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 21,3 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,7 -- -- 2,05,40,6---- 6,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,7 -- -- ---------- 4,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

6,0 -- -- 2,0-------- 2,0

BEVÉTELEK 364,5 52,0 -- 213,619,2142,4--52,0 213,6 -- --

3 Közhatalmi bevételek 312,0 52,0 -- 172,0--120,0--52,0 172,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 312,0 52,0 -- 172,0------52,0 172,0

4 Működési bevételek 27,3 -- -- 18,2--18,2---- 18,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 26,8 -- -- 18,1-------- 18,1

5 Felhalmozási bevételek 2,8 -- -- 4,2--4,2---- 4,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2,8 -- -- 4,2-------- 4,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 21,7 -- -- 17,017,0------ 17,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 21,7 -- -- 17,0-------- 17,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,7 -- -- 2,22,2------ 2,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,7 -- -- 2,2-------- 2,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 524,4 -- -- 451,6451,6------ 451,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 524,4 -- -- 451,6451,6------ 451,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 524,4 -- -- 451,6451,6------ 451,6

Maradvány igénybevétele 524,4 -- -- 451,6451,6------ 451,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 524,4 -- -- 451,6-------- 451,6

TÁMOGATÁSOK 2 260,3 2 106,1 -- 2 252,1--140,25,82 106,1 2 252,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 260,3 2 106,1 -- 2 252,1--140,25,82 106,1 2 252,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 260,3 2 106,1 -- 2 252,1--140,25,82 106,1 2 252,1

Központi, irányító szervi támogatás 2 260,3 2 106,1 -- 2 252,1--140,25,82 106,1 2 252,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 122,0 -- -- 118,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 451,6 -- -- -- -- -- -- -- 624,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

OECD ROK ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )12

KIADÁSOK -- 167,0 -- -----167,0--167,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 167,0 -- -----167,0--167,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 14,6 -- -----14,6--14,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 0,1 -- --------0,1 --

Külső személyi juttatások -- 14,5 -- --------14,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 7,2 -- -----7,2--7,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 90,2 -- -----90,2--90,2 --

Készletbeszerzés -- 0,7 -- --------0,7 --

Szolgáltatási kiadások -- 80,0 -- --------80,0 --

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 8,5 -- --------8,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 55,0 -- -----55,0--55,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 55,0 -- --------55,0 --

BEVÉTELEK -- 26,8 -- -----26,8--26,8 -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 26,8 -- -----26,8--26,8 --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 26,8 -- --------26,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 140,2 -- -----140,2--140,2 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 140,2 -- -----140,2--140,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 140,2 -- -----140,2--140,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 140,2 -- -----140,2--140,2 --

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )22

KIADÁSOK 45,8 45,8 -- 45,8--45,8--45,8 91,6 -- --

1 Működési költségvetés 45,8 45,8 -- --------45,8 45,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,8 45,8 -- --------45,8 45,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 45,8 -- -- ---------- --

Tartalékok -- 45,8 -- --------45,8 45,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,8--45,8---- 45,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,8--45,8---- 45,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 45,8-------- 45,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,8 -- -- 45,8-------- 45,8

TÁMOGATÁSOK 45,8 45,8 -- 45,8------45,8 45,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 45,8 45,8 -- 45,8------45,8 45,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 45,8 45,8 -- 45,8------45,8 45,8

Központi, irányító szervi támogatás 45,8 45,8 -- 45,8------45,8 45,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,8 -- -- -- -- -- -- -- 45,8
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

70 9974

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 73 8546

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

237 82924

I.  besorolási osztály összesen 422 34078

II.  besorolási osztály összesen 8 4413

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

813 462115

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

11 4903

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 11 4903

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 824 952118

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

0120

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0123

Üres álláshelyek száma az időszak végén 011

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

0118

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

01

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

07

4517



     
Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

70 9974

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 73 8546

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

237 82924

I.  besorolási osztály összesen 422 34078

II.  besorolási osztály összesen 8 4413

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

813 462115

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

11 4903

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 11 4903

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 824 952118

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

120

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 123

Üres álláshelyek száma az időszak végén 11

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

118

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

1

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

7

4518



XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

4519
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A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) fejezet 2017. évi 
költségvetési előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben 
egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások 
alapján az alábbiak szerint változtak: 

 

millió forintban, egy tizedessel  fő 

Előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 10 750,7 802,9 9 947,8 5 713,5 1 306 

Módosítások jogcímenként          

- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. 
szerinti minimálbér és garantált 
minimálbér 2017. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

27,8 0,0 27,8 22,7 0 

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. hat. és 
2078/2017. (XII. 28.) Korm. hat. 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. 
évi kompenzációja miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

23,7 0,0 23,7 19,4 0 

- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 
szerinti kulturális illetménypótlék 
2017. évi kifizetései miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

12,1 0,0 12,1 10,0 0 

- Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény szerinti, tudományos kutatói 
munkakört betöltő közalkalmazottak 
2017. évi garantált 
illetményváltozása miatti 
előirányzat-átcsoportosítás  

9,9 0,0 9,9 8,1 0 

- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a 
prémiumévek programban 
résztvevők kiadásai miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

8,2 0,0 8,2 6,8 0 

- Fejezeti stabilitási tartalék átadása 
2029/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján 

-126,1 0,0 -126,1 0,0 0 

- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. 
alapján a szociális hozzájárulási adó 
csökkenéséből eredő megtakarítás 
átcsoportosítása 

-245,4 0,0 -245,4 0,0 0 

- 1951/2017. (XII. 13.) Korm. hat. 
alapján a Miniszterelnökség és a 
KSH közötti előirányzat-
átcsoportosítás 

53,8 0,0 53,8 44,3 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra EMMI-től 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,1 0 
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- Statisztikai közfeladatokhoz 
kapcsolódóan NGM-től kapott 
támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

15,0 0,0 15,0 12,3 0 

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 214,5 13 

- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (támogatási 
szerződések; kormányhatározatban 
előírt átcsoportosítás)  

227,1 227,1 0,0 150,3 19 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -265,9 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 2 410,1 2 410,1 0,0 501,4 0 

2017. évi módosított előirányzat  13 169,9 3 440,1 9 729,8 6 439,5 1 338 

A 2017. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 2 419,2 
millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 726,0 millió forinttal, a bevételi 
előirányzat 2 637,2 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 218,0 millió 
forinttal csökkent. 

A KSH fejezet 2017. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – 
maradéktalanul teljesítette. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH fejezet 2017. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek 
indoklása az egyes címeknél történik. 

A módosított 13 169,9 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 
12 309,2 millió forint volt. 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 12 725,6 10 750,7 13 169,9 12 309,2 96,7 93,5 

ebből: személyi juttatás 6 645,7 5 713,5 6 439,5 6 262,3 94,2 97,2 

Bevétel 1 463,6 802,9 1 030,0 1 030,0 70,4 100,0 

Támogatás 12 550,1 9 947,8 9 729,8 9 729,8 77,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

1 122,0 0,0 2 410,1 2 410,1 214,8 100,0 

Létszám (fő)  1 296** 1 306* 1 338 1 256** 96,9 93,9 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

A fejezet intézményeinél a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 256 fő, az 
átlagilletmény 320 664 forint volt. 
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A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 262,3 millió forinttal 97,2%-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 621,5 millió forinttal 
97,2%-ra, a dologi kiadások 2 446,6 millió forinttal 88,1%-ra, az egyéb működési célú 
kiadások 521,3 millió forinttal 91,7%-ra teljesültek. 

A beruházási kiadások 1 174,2 millió forinttal 92,2%-át, a felújítások 230,3 millió 
forinttal 60,5%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 53,0 millió forinttal 86,2%-át 
tették ki a módosított előirányzatnak. 

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet 
irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi feladat-ellátását nem érintette. 

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal 
egyezően – 1 030,0 millió forint volt. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és az Országvédelmi 
Alapból a KSH fejezet, illetve intézményei többlettámogatásban nem részesültek. A 
céltartalékból a KSH fejezet intézményei – a minimálbér és garantált bérminimum 
2017. évi növekedésére, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára, a 
kulturális illetménypótlékra, a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak 
2017. évi garantált illetményváltozására, valamint a prémiumévek programban 
foglalkoztatottak kiadásaira tekintettel – 81,8 millió forint többlettámogatásban 
részesültek. 

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 
2017. évben lakásépítési támogatásban 10 fő részesült, összesen 21,0 millió forint 
összegben. 

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK 
információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-
gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerülő problémák megoldásához. A KSH 
fejezet, illetve intézményei a pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán bonyolították 
le. 

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási 
tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői 
támogatást nem folyósítottak alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit 
gazdasági társaságok részére. 

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 
(INTÉZMÉNYEK) 2017. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal 

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722 

A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete 
alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
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alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) 
feladatokat a KSH elnöke látja el. 

A KSH feladatait és hatáskörét 2017. évben a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény (a továbbiakban: statisztikai törvény), illetve a 2017. évi Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Programra (a továbbiakban: OSAP) vonatkozó 
kormányrendelet határozta meg. 

A KSH küldetése, hogy az Európai Statisztikai Rendszer részeként a társadalom, a 
gazdaság és a környezet állapotáról és változásairól a felhasználók igényeinek 
megfelelő, hiteles, jó minőségű statisztikai szolgáltatást nyújtson. 

A küldetés teljesítése, a jövőkép elérése érdekében a KSH valamennyi munkatársa az 
alábbi értékrendet vallja: 

− függetlenség és objektivitás; 

− szolgáltató jellegű működés; 

− minőség iránti elkötelezettség; 

− hagyomány és megújulási képesség; 

− kutatás és fejlesztés; 

− együttműködési készség; 

− fejlett intézményi infrastruktúra; 

− hatékonyság. 

A KSH az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezte fejlesztési programjai keretében: 

− a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése; 

− az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása; 

− az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése; 

− a működés hatékonyságának növelése; 

− a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése; 

− az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése; 

− az intézményi kapcsolatok erősítése. 

A KSH-nak 2017-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és 
átfogó célkitűzését megvalósítania: 

− a hivatali szervezetfejlesztés következő ütemének megvalósítása; 

− 2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak feldolgozása, az 
eredmények közzététele; 

− a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás adatainak feldolgozása, a 
végleges eredmények közzététele; 

− a 223/2009/EK rendelet módosításából eredő 2017. évi feladatok végrehajtása; 

− a statisztikai törvény által előírt feladatok végrehajtása; 

− az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer (EAR), az elektronikus adatgyűjtési 
rendszer (ELEKTRA) és az adatátvételeket, illetve -átadásokat támogató 
informatikai rendszer (KARÁT) 2017. évi feladatainak ütemterv szerinti 
végrehajtása; 
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− az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tervezett új keretjogszabályaival (FRIBS, 
IESS, IFS, SAIO) összefüggő előzetes felkészülés; 

− a vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai 
feladatok előkészítése, 2017. évre ütemezett feladatok ellátása; 

− Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS) egyedi 
célra történő bevezetéséből eredő 2017. évi statisztikai feladatok ellátása; 

− a felnőtt korú lakosság kompetenciáinak, munkaerőpiaci és szociális helyzetének 
mérésére irányuló adatgyűjtés (PIAAC) előkészítése és felvételének végrehajtása; 

− az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti, technikai hátterének továbbfejlesztése; 

− felelős, a kiadásokat optimalizáló gazdálkodás erősítése; 

− az MNB és a KSH közötti együttműködési megállapodásból eredő feladatok 
végrehajtása; 

− geostatisztikai fejlesztések végrehajtása; 

− a bűnözés új statisztikai célú nemzetközi osztályozási rendszerének (ICCS) 
adaptálása, hazai jogrendbe ültetése, nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek 
ICCS szerinti teljesítésének előkészítése; 

− a gyümölcsös ültetvény összeírással összefüggő 2017. évi feladatok ellátása; 

− a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság 
növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással; 

− az ENSZ fenntartható fejlesztési célokhoz (SDG) kapcsolódó fejlesztések, 
koordinációs feladatok ellátása; 

− a 2021. évi népszámlálás során potenciálisan felhasználható adminisztratív 
adatforrások feltárását célzó projekt elindítása; 

− a 2017. évi DGINS konferencia előkészítése, megszervezése; 

− a KSH alapításának 150. évfordulójáról történő megemlékezés előkészítése, 
lebonyolítása. 

A KSH 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

A KSH 2017. évben az OSAP részeként 131 adatgyűjtésből és 75 átvett 
adatállományból készített statisztikai adatokat, 205 gyorstájékoztatót és 145 egyéb 
kiadványt jelentetett meg, honlapjának több mint 6 millió látogatója volt. A KSH adatai 
2017. évben 20 842 alkalommal jelentek meg a sajtóban, 10 sajtóeseményre és 260 
sajtóinterjúra került sor. 

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 
739 munkatársának több mint 31 ezer tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a 
belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 963 fő részvételével 53 képzést szervezett. 

2017. év során teljesített kiemelt feladatok 

Szervezetfejlesztés 

A 2020-ig megfogalmazott stratégai célok teljesülése, valamint a statisztikával szemben 
támasztott igények és a felhasználók minél teljesebb kiszolgálása érdekében a KSH 
2016 második felében megkezdte modernizációs folyamatát. 
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A statisztika működési környezetében – a nemzetközi trendeknek megfelelően 
végbement változások következtében – az adatforrások és az adatgyűjtések módja, az 
adat-előállítás folyamata megváltozott, az azokat támogató informatikai rendszerek, a 
statisztikákat előállítók és felhasználók köre kiszélesedett. Ezekhez a változásokhoz a 
KSH szervezeti felépítésének és belső folyamatainak is alkalmazkodnia kell. A Hivatal 
2020-ig szóló stratégiájával összhangban az átalakítás célja a 21. századi igényekre 
rugalmasan reagáló, hatékonyabban és átláthatóbban működő szervezet, amely 
megfelelő alapot biztosít a folyamatos, standard fejlesztések megvalósításához, a 
szolgáltató szemlélet erősítéséhez, valamint a tervezhetőbb erőforrás-felhasználáshoz, 
és a rugalmas alkalmazkodás révén a működés magas szintjének fenntarthatóságához. 

A KSH modernizációs folyamatát nagymértékben segítette az új statisztikai törvény 
elfogadása, ami új lehetőséget teremtett a Hivatal szervezetének és folyamatainak 
fejlesztésére. 

A modernizációs folyamat részeként – helyzetértékelést követően – 2017. évben 
átalakításra került a KSH szervezeti struktúrája, illetve a végrehajtandó fejlesztésekre 
szervezetfejlesztési akciók kerültek elindítására.    

Az új statisztikai törvényhez kapcsolódó feladatok ellátása 

Az új statisztikai törvény 2017. január 1-jei hatályba lépésével kettévált a korábbi 
Országos Statisztikai Tanács funkciója, és megalakításra került a Hivatalos Statisztikai 
Szolgálat tagjait adatelőállítói szempontból tömörítő Nemzeti Statisztikai Koordinációs 
Testület (a továbbiakban: Testület). A Testület a személyes kapcsolattartás és a 
Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belüli döntés-előkészítés legfontosabb új 
együttműködési eszközévé vált. A Testület 2017. márciusban tartotta alakuló ülését.  Az 
év folyamán további 5 ülésre és két szakmai workshop megszervezésére került sor, 
valamint a Testület keretében 12 szakmai munkabizottság került létrehozásra. 

Az új statisztikai törvény és az év közben kiadott végrehajtási rendelet értelmében a 
Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének, mint minőségügyi alapdokumentumnak a 
kialakítása és elfogadása vált szükségessé, annak érdekében, hogy elősegítse, magas 
színvonalon egységesítse, a statisztikai közfeladatok ellátását valamennyi hazai 
szervezetben, amelyek a hivatalos statisztika fejlesztésében, előállításában, 
közzétételében részt vesznek. A dokumentum széleskörű egyeztetést követően 2017. 
szeptemberében került közzétételre.  

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat mindenkori tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel 
fogadják el a Kódex iránymutatásait, és az abban foglalt elveknek, ismérveknek 
megfelelve látják el a feladatukat. A Kódex olyan általános, stratégiai jellegű 
alapelvekre épül, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság és objektivitás, a 
felhasználóközpontúság, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat koordinált és 
együttműködésen alapuló működése. Az alapelvek az operatív működést átható 
szemléletmódot képviselik, egyben keretet adnak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 
főtevékenységének, a statisztikai adat-előállítási folyamatnak. 

A statisztikai törvény rögzítette, hogy a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexén alapuló 
akkreditációs eljárásokat kell végrehajtani a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainál. 
Az akkreditációs módszertan kialakításában a KSH az EU Statisztikai Hivatalának (a 
továbbiakban: Eurostat) un. Peer Review-k tapasztalatait használta fel, valamint a 
korábbi nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése mellett az aktuális külföldi példákat is 
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áttekintette. Ennek eredményeként 2017. évben kialakításra került az akkreditációs 
önértékelő kérdőív, elkészültek és közzétételre kerültek az akkreditációs módszertani 
anyagok, végrehajtási útmutatók, iratminták. 

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai a Kódex elveinek, ismérveinek történő 
megfelelés vizsgálatával kerülnek akkreditálásra. Az akkreditáció önértékelési, 
szakértői vizsgálati és döntéshozatali szakaszból áll. Az önértékelési szakaszban a 
vizsgált szervezet a kialakított kérdőív és kísérő dokumentumok kitöltését végzi el. A 
szakértői szakaszban külső auditra kerül sor, amelyet háromtagú szakértői bizottságok 
végeznek el. A bizottságok személyi összetételét szakértői névjegyzék támogatja, 
amelyet a KSH-n belüli és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagok által delegált 
szakértők alkotnak. A szakértői eljárás során a bizottságok jelentést készítenek, amelyet 
az akkreditációra vonatkozó javaslattal adnak át a döntéshozatali szakaszban a KSH 
elnökének. A KSH ehhez kapcsolódóan 2017. évben összeállította a szakértői 
névjegyzéket, rögzítette, illetve közzétette az akkreditációk tervezett ütemezését, 
valamint az eljárások szereplőinek felkészítésére képzési programot készített. 

150 éve a statisztika szolgálatában 

Az 1867. évi kiegyezéssel párhuzamosan létrejött a magyar nemzeti és állami 
intézményrendszer, és ebben az évben kezdődött a hivatalos magyar statisztika története 
is. Keleti Károly vezetésével 1867. május 25-én alakult meg a Földmívelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi Minisztérium keretei között a mai Központi Statisztikai Hivatal 
elődje. A KSH erre figyelemmel 2017. évben a hivatalos magyar statisztika 
fennállásának 150. évfordulóját külön programokkal, rendezvényekkel ünnepelte. 

DGINS konferencia 

2017. szeptember 20-21-én Budapesten ülésezett az Európai Unió első számú 
statisztikai fóruma, a DGINS 2017 konferencia. Az esemény házigazdája a Központi 
Statisztikai Hivatal volt. A DGINS (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de 
Statistique) résztvevői az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) tagjai: az Európai Unió 
nemzeti statisztikai hivatalainak elnökei, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
(EFTA), valamint az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága és az OECD képviselői. 

A 2017. évben a tanácskozás homlokterében a nemzetközi vándorlás statisztikai 
vonatkozásai álltak, mivel ezen a területen a statisztikai adatgyűjtés, valamint azok 
feldolgozásának módszertana, illetve a komplex statisztikai analízis terén egyaránt 
jelentős fejlesztésekre van szükség. A konferencia célja az volt, hogy ezekre a 
problémákra tudományos, módszertani és gyakorlati szempontból egyaránt alkalmas 
megoldásokat találjon. 

2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak feldolgozása, az 
eredmények közzététele 

A 2016. évi mikrocenzus célja friss adatok biztosítása volt a döntéshozók és más 
felhasználók részére a népesség és a lakásállomány összetételéről és alakulásáról annak 
érdekében, hogy a társadalmi változások nyomon követhetővé váljanak, és a 2021-ben 
esedékes következő népszámlálás előtt aktuális, releváns információk álljanak 
rendelkezésre.  
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A 2016. évi mikrocenzus végrehajtását a népesség személyi, családi és 
lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. 
törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit a népesség személyi, családi és 
lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet tartalmazta. Hivatkozott 
jogszabályi előírások alapján, Magyarország területén 2016. október 1-jén 0 órakor 
fennálló állapot alapulvételével a lakások 10%-áról és a bennük élő személyekről kellett 
adatokat felvenni.  

A mikrocenzusok során az adatfelvétel fontos részét képezték a kiegészítő felvételek, 
amelyek a társadalom aktuális kérdéseiről szóltak. A 2016. évi mikrocenzus során a 
KSH a kiegészítő felvételek részeként öt témában kérdezte az adatszolgáltatókat: 
társadalmi rétegződés, foglalkozások presztízse, szubjektív jóllét, egészségproblémából 
fakadó akadályozottság, nemzetközi vándorlás.  

A 2016. évi mikrocenzussal szembeni elvárás volt, hogy a főbb mutatókra járási szinten 
is kellően pontos becslésekkel szolgáljon. Az adatfelvétel ennek következtében 
összességében 2148 települést érintett; a mintába került címek száma 440 601 volt, 
amelyek közül a címek 92,2%-án sikeresen zárult az összeírás.  

A 2016. októberi összeírás vonatkozásában az első publikáció – az előzetes tervekkel 
összhangban – 2017. május 31-én jelent meg. A mikrocenzushoz kapcsolódó további 
elemzések, kiadványok közzétételére 2017. évben a KSH tájékoztatási tervében 
foglaltak szerint került sor. 

2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végleges eredményeinek 
közzététele 

Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az EU minden tagállamának – 
így Magyarországnak is – 2016-ban mintavételes felvétel formájában, 
gazdaságszerkezeti felmérést kellett végrehajtani. 

Az összeírás végleges adatainak publikálására és az Eurofarm adatok, valamint a 
kapcsolódó módszertani jelentés Eurostatnak történő megküldésére 2017. évben került 
sor. 

Gyümölcsös ültetvények összeírása 

Az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról szóló 1337/2011/EU rendelet 
előírásai alapján a tagországoknak 2017. referenciaévre vonatkozóan adatot kell 
szolgáltatniuk a rendeletben meghatározott gyümölcsfajok területére és egyéb 
jellemzőire vonatkozóan. A rendelet kötelezően összesen 8 gyümölcsfajra vonatkozóan 
írja elő az adatszolgáltatást, amelyből Magyarországon 4 esetében (alma, körte, 
őszibarack, kajszi) van termelés. 2016-ban az említett gyümölcsfajok az összes 
gyümölcsös ültetvény területnek 55%-át tették ki. A szakminisztérium felkérése, illetve 
az ágazati szakértőkkel való egyeztetés alapján azonban döntés született arról, hogy a 
felmérés további 5 gyümölcsfajjal (meggy, cseresznye, szilva, bodza és dió) 
kiegészítésre kerül, amelynek eredményeként az adatgyűjtés az összes gyümölcsös 
ültetvény területének közel 95%-ára vonatkozott. 

Az adatszolgáltatói kört azok az ültetvényhasználók alkották, akik 2500 m2-nél 
nagyobb területet használtak és 2017-ben területalapú támogatásban részesültek a MÁK 
nyilvántartása alapján. 
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A 2018. évi felvétel 2017. évi előkészítése során a KSH átvette a szükséges adatokat a 
MÁK-tól, a szakmai érdekeltek bevonásával a kérdőív véglegesítésre került, valamint az 
adatgyűjtéshez szükséges informatikai alkalmazás fejlesztése megkezdődött. Az 
összeírás végrehajtására, illetve az előzetes adatok publikálására 2018. első félévben 
került sor. 

PIAAC felvétel 

Az ún. PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 
felvétel az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során 
használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban 
való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. 

A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az 
OECD biztosítja. A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal (NSZFH) vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium/Pénzügyminisztérium 
és a KSH közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik. 2016. évben első 
lépésként egy 1500 fős mintán elvégzett tereppróba került végrehajtásra. A felvételhez 
kapcsolódó főmérés 2017. szeptember 1-jén kezdődött, és 2018. májusig tartott, amely 
összesen 6000, tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlenszerűen 
kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti személy 
kompetenciavizsgálatára terjedt ki. 

A háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvétel 

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött együttműködési megállapodás keretében – az 
Európai Központi Bank módszertani ajánlásai alapján – a KSH 2017. évben (2014. év 
után második alkalommal) végrehajtotta a „Miből élünk?” adatfelvételt, melynek célja a 
háztartások gazdasági egyensúlyának mérése, a tulajdonukban lévő eszközök és azok 
finanszírozási forrásainak feltérképezése volt. A kapott adatok alapján képet lehet 
alkotni a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és 
megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. A „Mib ől élünk?” 
felmérés az egyetlen olyan statisztikai adatgyűjtés, amely a háztartások pénzügyi 
helyzetére vonatkozóan maguktól a háztartásoktól gyűjt információkat, segítve a 
tényeken alapuló döntéshozatalt. 

A felmérés során az ország 345 településén mintegy 280 kérdező 15 000, statisztikai 
módszerrel, véletlenszerűen kiválasztott háztartást keresett fel. A kérdésekre interneten 
vagy a kérdező személyes közreműködésével egyaránt válaszolni lehetett. 

Az adatok ellenőrzésére, feldolgozására, az adat-konzisztencia vizsgálatára és az 
adatjavításra 2018. évben kerül sor. 

Duna Transznacionális Program projektjének végrehajtása 

Az európai fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával foglalkozó nemzetközi projekt 2017. 
január 1-jén került elindításra. A projektben 8 európai ország (Magyarország mellett 
Ausztria, Bulgária, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) 16 
intézménye (statisztikai hivatalok, kutatóintézetek és önkormányzatok) vesz részt. A 
projekt célja, hogy feltárja az európai fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának 
hatásait, beleértve a ki-, be- és visszavándorlási, családalapítási és munkavállalási 
trendjeit. A KSH koordinálásával megvalósuló kezdeményezés a fiatalok vándorlásának 
településszintű mérését, a vándorlásstatisztikai módszerek fejlesztését segíti. A 
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tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése által a projekt kiemelt célja 
továbbá a döntéshozatal és a helyi szolgáltatások támogatása. 

A projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy az európai 
fiatalok ki-, be- és visszavándorlása jelentősen befolyásolja a helyi szolgáltatások iránti 
igényeket. A projekt céljai között szerepel a települések fejlesztési stratégiájának 
bővítése a fiatalok vándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása 
érdekében. 

A tervek szerint 2019. június 30-án záruló projekt részeként a KSH 2017. évben 
projektindító konferenciát szervezett, létrehozta a projekt honlapját, illetve mint 
projektvezető irányította és ellenőrizte az egymásra épülő, komplex szakmai 
tevékenységeket, így biztosítva a projekt szakmai víziójának megvalósulását. A projekt 
egyik legfontosabb eredményeként elkészültek a helyi helyzetfeltáró tanulmányok 
mindegyik partnertelepülésen (Burgasz, Graz, Magyarkanizsa, Maribor, Pozsony-Récse, 
Sepsiszentgyörgy, Szeged), amelyek azonosítottak olyan cselekvési területeket, amelyek 
elősegíthetik a környező országokból érkező európai fiatalok jobb integrációját, vagy a 
hazatérők reintegrációját. 

Egységes Adatfeldolgozási Rendszer 

Az EAR létrehozásával a KSH célja egy olyan informatikai rendszer kialakítása és 
bevezetése volt, amelynek alkalmazásával az adatfeldolgozási feladatokat a 
statisztikusok közvetlenül, informatikai programozás igénybevétele nélkül 
végrehajthatják. A rendszer további előnye, hogy képes az adat-előállítási folyamat 
feldolgozási fázisát általánosan használható, egységes rendszerként működtetni. A KSH 
2017. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 448,8 millió 
forint volt, ebből a személyi juttatások 5 471,9 millió forintot, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 529,1 millió forintot, a dologi kiadások 
1 966,6 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 millió forintot, a 
beruházások 428,1 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb 
felhalmozási kiadások 32,8 millió forintot tettek ki. 

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 759,2 millió forint, támogatási előirányzata 
8 689,6 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

 
millió forintban, egy tizedessel fő 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

9 448,8 759,2 8 689,6 5 471,9 1 234 

Módosítások jogcímenként          

- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. szerinti 
minimálbér és garantált minimálbér 2017. 
évi emelése miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

25,7 0,0 25,7 21,0 0 

4530



- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. hat. és 
2078/2017. (XII. 28.) Korm. hat. alapján a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

22,6 0,0 22,6 18,5 0 

- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a 
prémiumévek programban résztvevők 
kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás 

8,2 0,0 8,2 6,8 0 

- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. alapján 
a szociális hozzájárulási adó 
csökkenéséből eredő megtakarítás 
átcsoportosítása 

-235,1 0,0 -235,1 0,0 0 

- 1951/2017. (XII. 13.) Korm. hat. alapján 
a Miniszterelnökség és a KSH közötti 
előirányzat-átcsoportosítás 

53,8 0,0 53,8 44,3 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra EMMI-től kapott 
támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,1 0 

- Statisztikai közfeladatokhoz 
kapcsolódóan NGM-től kapott támogatás 
miatti előirányzat-átcsoportosítás 

15,0 0,0 15,0 12,3 0 

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

282,7 0,0 282,7 198,8 13 

- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (operatív programhoz 
kapcsolódó támogatási szerződés – 
PIAAC felvétel) 

16,8 16,8 0,0 37,7 19 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -256,6 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 2 338,8 2 338,8 0,0 496,7 0 

2017. évi módosított előirányzat  11 980,3 3 114,8 8 865,5 6 053,5 1 266 

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 11 980,3 millió forintra, a 
bevételi előirányzat 3 114,8 millió forintra, a támogatási előirányzat 8 865,5 millió 
forintra módosult. 

A KSH 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 2017. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 832,0 9 448,8 11 980,3 11 348,7 95,9 94,7 

ebből: személyi juttatás 6 384,3 5 471,9 6 053,5 5 971,4 93,5 98,6 

Bevétel 1 436,5 759,2 776,0 776,0 54,0 100,0 

Támogatás 11 699,5 8 689,6 8 865,5 8 865,5 75,8 100,0 
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Költségvetési maradvány 1 034,8 0,0 2 338,8 2 338,8 226,0 100,0 

Létszám (fő)  1 226** 1 234* 1 266 1 184** 96,6 93,5 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 384,3 millió forinthoz képest 6,5%-kal 
csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban a statisztikai 
törvényben előírt illetménykiegészítés változása miatt – 6,4%-kal növekedtek, míg a 
külső személyi juttatások 57,6%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások 
csökkenését a mikrocenzussal és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírással 
összefüggő 2016. évi egyszeri kiadások eredményezték. 

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 
1 234 fő volt. A 2017. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen 
álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 1 184 főt tett ki. A 2017. évi 
átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a statisztikai törvényben előírt 
illetménykiegészítés változása miatt – 7,9%-kal, 322 664 forintra nőtt. 

A dologi kiadások 2017. évi teljesítése (2 355,5 millió forint) 185,0 millió forinttal 
(7,3%-kal) csökkent, mely a mikrocenzussal és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti 
összeírással összefüggő 2016. évi egyszeri kiadásokra vezethető vissza. 

A beruházások összege 206,5 millió forinttal (21,5%-kal), a felújításoké pedig 57,0 
millió forinttal (35,2%-kal) növekedett a 2016. évi teljesítéshez képest, amelynek 
legfőbb oka a 2016. évről áthúzódó kifizetések. 

A KSH a 2017. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően informatikai gépek, 
berendezések, felszerelések, illetve szoftverek beszerzésére, valamint a vagyonkezelt 
ingatlanokkal összefüggő legfontosabb beruházásokra, felújításokra fordította. 

A felhalmozási kiadások növekedése ellenére – az értékcsökkenés miatt – az 
immateriális javak nettó értéke 120,5 millió forinttal (31,3%-kal) csökkent.  

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások hatására –
255,2 millió forinttal (10,4%-kal) növekedett. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 263,4 millió forinttal 
(47,2%-kal) növekedett, amely döntő részben az informatikai eszközbeszerzésekre 
vezethető vissza. A beszerzések következtében a 2017. évben javultak a gépek, 
berendezések, felszerelések állagmutatói: a 0-ra leírt eszközök aránya a 2016. évi 
77,1%-ról 2017-ben 69,2%-ra; az elhasználódottsági mutató 87,0 %-ról 80,5%-ra 
csökkent. 

A költségvetési bevételek 2017. évi teljesítése (776,0 millió forint) 660,5 millió forinttal 
csökkent 2016. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az európai uniós 
pályázati forrásokból realizált bevételek csökkenése, valamint a 2016. évi statisztikai 
többletfeladatokhoz kapcsolódó eseti 2016. évi bevételek. 

A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 11,5 millió forint bevétel 
keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény. 

2017. évben 0,6 millió forint értékvesztés elszámolására került sor, behajthatatlan 
követelés 78 ezer forint volt. 
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Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 2 338,8 millió forintot tett ki, 
amelyből 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az irányító szerv 2017. szeptember 19-
én, a kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2017. november 17-én jóváhagyta. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére átutalásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány (2 332,3 millió forint) összegéből az 
önrevíziós maradvány (54 ezer forint) 2017 szeptemberében befizetésre került, 58,3 
millió forint kötelezettségvállalás meghiúsult. A költségvetési maradvány összege a 
kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult 
kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került. A meghiúsult 
maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (26,3 millió forint), illetve a KSH Könyvtár (32,0 millió forint) 
részére átutalásra került. 

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványából (631,6 millió forint) 30 ezer forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak: 

− a közbeszerzési eljárások, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő 
pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2018. évre; 

− a 2017. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 
2018. év elején kerültek átutalásra. 

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 millió forint 
induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában 
álló Kft. a számára előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2017. évben 
a KSH-tól 487,1 millió forint támogatásban részesült. 

 

4. cím KSH KÖNYVTÁR  

Intézmény neve: KSH Könyvtár 

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711 

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs 
bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű 
gyűjtője, továbbá – mint kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is 
ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése. 

2017-ben a beiratkozott olvasók száma – a 2016. évi 5 271 főhöz képest – 5 319 fő, a 
kölcsönzött dokumentumok száma – a 2016. évi 81 247 darabhoz képest – 83 953 db 
volt, azaz a könyvtárhasználat intenzitása nőtt. 

A KSH Könyvtár állománya 2017-ben 17 378 db dokumentummal gyarapodott, év 
végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 960 063 db volt. 
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Az intézmény a 2017. év folyamán egy kiadványt jelentetett meg és a Nemzetközi 
Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak három száma jelent meg. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 190,2 
millió forint volt, ebből a személyi juttatások 125,4 millió forintot, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0 millió forintot, a dologi kiadások 
31,8 millió forintot tettek ki. 

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási 
előirányzata 185,2 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

 
millió forintban, egy tizedessel fő 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

190,2 5,0 185,2 125,4 47 

Módosítások jogcímenként      

- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. 
szerinti minimálbér és garantált 
minimálbér 2017. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

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

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. hat. és 
2078/2017. (XII. 28.) Korm. hat. 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

1,1 0,0 1,1 0,9 0 

- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 
szerinti kulturális illetménypótlék 
2017. évi kifizetései miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

12,1 0,0 12,1 10,0 0 

- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. 
alapján a szociális hozzájárulási adó 
csökkenéséből eredő megtakarítás 
átcsoportosítása 

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

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

42,3 0,0 42,3 15,7 0 

- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (informatikai 
eszközök cseréjéhez Kormány által 
biztosított többletforrás; NKA 
pályázatokon elnyert támogatás; ÁFA 
visszaigénylés; személyi 
jövedelemadó 1%-nak felajánlása) 

39,8 39,8 0,0 5,4 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

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

- Előző évi maradvány igénybevétele 15,8 15,8 0,0 1,9 0 

2017. évi módosított előirányzat  298,1 60,6 237,5 155,5 47 
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A kiadási előirányzatok 107,9 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 55,6 millió 
forinttal, a támogatások 52,3 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében 
a kiadási előirányzatok 298,1 millió forintra, a bevételi előirányzatok 60,6 millió 
forintra, a támogatások 237,5 millió forintra változtak. 

Az intézmény 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 2017. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 228,0 190,2 298,1 259,4 113,8 87,0 

ebből: személyi juttatás 135,7 125,4 155,5 154,2 113,6 99,2 

Bevétel 11,9 5,0 44,8 44,8 376,5 100,0 

Támogatás 216,9 185,2 237,5 237,5 109,5 100,0 

Költségvetési maradvány 15,0 0,0 15,8 15,8 105,3 100,0 

Létszám (fő)  42** 47* 47 44**  104,8 93,6 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

A 2017. évi kiadási teljesítés a 2016. évi teljesítés 113,8%-át tette ki. 

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 135,7 millió forinthoz képest 18,5 millió 
forinttal (13,6%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai  
– elsősorban a kulturális illetménypótlék bevezetése, a garantált bérminimum 
emelkedése és a végrehajtott bérintézkedések következtében – 18,7 millió forinttal 
(14,5%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 0,2 millió forinttal (2,9%-kal) 
csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. 

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi 
létszám 47 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges 
átlagos statisztikai állományi létszám azonban 44 főt tett ki. 

Az intézmény munkatársainak 2017. évi átlagilletménye – elsősorban a kulturális 
illetménypótlék bevezetésének, a garantált bérminimum emelkedésének és a 
végrehajtott bérintézkedéseknek köszönhetően – az előző évhez képest 20,0%-kal, 248 
929 forintra növekedett. 

A dologi kiadások 2017. évi teljesítése 0,7 millió forinttal (1,4%-kal) haladta meg a 
2016. évi teljesítést. 

2017. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 14,5 millió forint volt, amelyet az 
intézmény könyvek és könyvkötőgép beszerzésére, valamint a törökbálinti raktár 
területén tűzzáró ajtó kiépítésére és a tetőszerkezet javítására fordított. 

Az intézmény költségvetési bevételei 32,9 millió forinttal (276,5%-kal) haladták meg a 
2016. évi teljesítést, tekintettel arra, hogy a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 
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alapján a KSH meghiúsult maradványából 32,0 millió forint a KSH Könyvtár részére  
– informatikai eszközök cseréjére – átutalásra került. 

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 15,8 millió forintot tett ki, amelyből 
110 forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványt az irányító szerv 2017. szeptember 19-én, a kötelezettségvállalással 
terhelt maradványt 2017. november 17-én jóváhagyta. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részére átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összegéből az önrevíziós maradvány (39 ezer forint) 2017 szeptemberében 
befizetésre került. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó 
kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra 2017. év folyamán teljes 
körűen felhasználásra került. 

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa (38,7 millió forintot) teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2017. évi 
kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 
2018. évre. 

 

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 

Intézmény neve: KSH Népességtudományi Kutató 
Intézet 

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700 

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. 
Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, 
ennek keretében a következő feladatokat látja el: 

− alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok 
területén; 

− a népesség és a népesedési folyamatok kutatása; 

− a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, 
összefüggések feltárása; 

− demográfiai előreszámítások készítése; 

− a népesedéspolitika tudományos megalapozása; 

− a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. 

Az Intézet küldetésének teljesítéséhez fontos a nemzetközi, elsősorban európai 
együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az Intézet 2017-
ben is jelentős kutatási projektekben működött közre. 

Az Intézet elemzéseinek másfél évtizede fontos alapja az Életünk fordulópontjai nevű 
demográfiai felvétel, melynek kapcsán 2016-2017. évben ötödik alkalommal került sor 
adatgyűjtésre. A kutatás terepmunkái 2017. április végén záródtak, ezt követően került sor 
az adatok tisztítására, rendszerezésére és javítására. Az első keresztmetszeti elemzések a 
Demográfiai portré 2018 című kiadványban kerülnek publikálásra.  
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Az Intézet 2017. évi alapkutatási tevékenységeken részben túlmutató kiemelt feladata a 
2017-2022. időszak meghatározó intézeti projektjének, a Magyar Születési 
Kohorszvizsgálatnak (a továbbiakban: KOHORSZ) az elindítása. Az Intézet által 
kidolgozott Kohorsz’18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés 
meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A felvétel az „EFOP 1.9.4. – 
VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása” kiemelt projekt 
keretében valósul meg. A vizsgálatsorozat célja a 2018-2019. évben születendő 
gyermekek felnövekedésének nyomon követése, közel 10 ezer fős országos reprezentatív 
mintán. A projekt részeként 2017. évben az előkészítési munkák (minta- és kérdőívek 
kialakítása, pilot kutatások) kerültek végrehajtásra, illetve megtörtént az első adatfelvételi 
szakasz elindítása.     

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 177,2 
millió forint volt, ebből a személyi juttatások 116,2 millió forintot, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,4 millió forintot, a dologi kiadások 
29,6 millió forintot tettek ki. 

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 38,7 millió forint, eredeti támogatási 
előirányzata 138,5 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

 
millió forintban, egy tizedessel fő 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

177,2 38,7 138,5 116,2 25 

Módosítások jogcímenként      

- Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény szerinti, tudományos kutatói 
munkakört betöltő közalkalmazottak 2017. 
évi garantált illetményváltozása miatti 
előirányzat-átcsoportosítás  

9,9 0,0 9,9 8,1 0 

- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. alapján 
a szociális hozzájárulási adó 
csökkenéséből eredő megtakarítás 
átcsoportosítása 

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

- Egyéb működési többletbevételek 
(operatív programhoz kapcsolódó 
támogatási szerződés – KOHORSZ 
felvétel) miatti előirányzat-módosítások 

163,9 163,9 0,0 107,2 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -3,8 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 11,5 11,5 0,0 2,8 0 

2017. évi módosított előirányzat  357,5 214,1 143,4 230,5 25 

A kiadási előirányzatok 180,3 millió forinttal, bevételi előirányzatok 175,4 millió 
forinttal, a támogatások 4,9 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a 
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kiadási előirányzatok 357,5 millió forintra, a bevételi előirányzatok 214,1 millió 
forintra, a támogatások 143,4 millió forintra változtak. 

Az Intézet 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 2017. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 223,3 177,2 357,5 214,0 95,8 59,9 

ebből: személyi juttatás 125,7 116,2 230,5 136,7 108,8 59,3 

Bevétel 15,2 38,7 202,6 202,6 1 332,9 100,0 

Támogatás 150,3 138,5 143,4 143,4 95,4 100,0 

Költségvetési maradvány 69,3 0,0 11,5 11,5 16,6 100,0 

Létszám (fő)  28** 25* 25 28**  100,0 116,7 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

A kiadások az előző évhez viszonyítva 9,3 millió forinttal (4,2%-kal) csökkentek, ezen 
belül a személyi juttatások 11,0 millió forinttal (8,8%-kal) növekedtek, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,0 millió forinttal (2,8%-kal), a dologi 
kiadások 10,5 millió forinttal (21,4%-kal), az egyéb működési célú kiadások 0,4 millió 
forinttal (80,0%-kal), a beruházások 8,4 millió forinttal (69,4%-kal) elmaradtak az előző 
évi teljesítéstől. 

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – egyrészt 
tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak jogszabályban előírt 
illetményváltozása, másrészt a KOHORSZ-hoz kapcsolódó támogatási szerződés 
terhére határozott időre alkalmazott munkatársak miatt – a 16,9 millió forinttal (15,2%-
kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 5,9 millió forinttal (41,3%-kal) 
csökkentek. 

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi 
létszám 25 fő volt. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 28 főt tett 
ki, amelynek legfőbb oka, hogy a 2017. évben kezdődött KOHORSZ támogatási 
szerződés terhére határozott időre munkatársak kerültek alkalmazásra. 

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – elsősorban a tudományos kutatói 
munkakört betöltő közalkalmazottak jogszabályban előírt illetményváltozása miatt – az 
előző évhez viszonyítva 19,1%-kal 348 824 forintra növekedett. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkenését a szociális 
hozzájárulási adó öt százalékpontos csökkenése magyarázza. 

Az Intézet 2017. évi költségvetési bevételei 187,4 millió forinttal (1 232,9%-kal) 
haladták meg a 2016. évi teljesítést, tekintettel arra, hogy az Intézet 2017. évben a 
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KOHORSZ programmal összefüggésben eseti jelleggel, jelentős összegű pályázati 
bevételt (előleget) realizált. 

Az Intézet 2016. évi költségvetési maradványa (11,5 millió forint) teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt, és azt az irányító szerv 2017. november 17-én 
jóváhagyta. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási 
dokumentumokban foglalt feladatokra a 2017. év folyamán került felhasználásra. 

Az Intézet 2017. évi költségvetési maradványa (143,5 millió forint) teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak: 

− KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2018. évre áthúzódó 
felhasználása; 

− a 2017. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része 
áthúzódott a 2018. évre. 

 

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

A cím kiadási előirányzatra vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Cím/ 
alcím 

Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

millió forintban, egy tizedessel 

6.1 
Statisztikai Elemző Központ Kft. 
támogatása 

483,4 534,0 487,1 

6.2 Fejezeti stabilitási tartalék 126,1 0,0 0,0 

6.3 Fejezeti általános tartalék 325,0 0,0 0,0 

6. Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 934,5 534,0 487,1 

 

6. cím 1. alcím STATISZTIKAI ELEMZ Ő KÖZPONT KFT. TÁMOGATÁSA 

A statisztikai törvény 7. § (7) bekezdése alapján a KSH statisztikai közfeladatait a 
STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok 
finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH 
fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Statisztikai Elemző Központ Kft. 
támogatása alcímen történt. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint alakultak: 

millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése 
kedvezményezettenként 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 483,4 0,0 483,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány igénybevétele 44,0 44,0 0,0 
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- Egyéb működési többletbevétel miatti 
előirányzat-módosítások 

6,6 6,6 0,0 

2017. évi módosított előirányzat 534,0 50,6 483,4 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 
2017. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 442,3 483,4 534,0 487,1 110,1 91,2 

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

Bevétel 0,0 0,0 6,6 6,6 - 100,0 

Támogatás 483,4 483,4 483,4 483,4 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány 2,9 0 44,0 44,0 1 517,2 100,0 

* megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- gazdasági társaság (1db) 487,1 0,0 487,1 

- egyéb: 2067/2017. (XII. 27.) Korm. 
hat. elrendelt átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 487,1 0 487,1 

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó statisztikai közfeladatokra – egyedi 
döntéssel 483,4 millió forint támogatást hagyott jóvá, melyből 443,1 millió forint került 
2017. december 31-ig átutalásra. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt 
közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette. 

Az alcím 2016. évi költségvetési maradványa 44,0 millió forintot tett ki, melyből 2 226 
forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. A 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó 
kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2017. év folyamán került 
felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2067/2017. 
(XII. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére átutalásra 
került. 

Az alcím 2017. évi költségvetési maradványa 46,9 millió forintot tett ki, melyből 6,6 
millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, amely az Ávr. 
150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra 
került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt a 2017. évben aláírt támogatási 
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szerződéshez kapcsolódó utolsó kifizetés 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése 
eredményezi. 

 

6. cím 2. alcím FEJEZETI STABILITÁSI TARTALÉK 

A fejezeti stabilitási tartalék felhasználására – a 2016. évi XC. törvény 19. § (6) 
bekezdésével összhangban - a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak 
szerint került sor. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint alakultak: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése 
kedvezményezettenként 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 126,1 0,0 126,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -126,1 0,0 -126,1 

- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban előírt, 
fejezeti stabilitási tartalékot érintő átcsoportosítás 

-126,1 0,0 -126,1 

2017. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 
2017. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
 

Előirányzatok 
teljesítésének levezetése 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 126,1 0,0 0,0 - - 

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

Támogatás 0,0 126,1 0,0 0,0 - - 

* megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal 

Az alcímen maradvány 2017. évben nem képződött. 

 

6. cím 3. alcím FEJEZETI ÁLTALÁNOS TARTALÉK 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 1. 
számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 3. 
alcíme a Fejezeti általános tartalék, mely a statisztikai törvény előre nem tervezhető 
kiadásainak fedezetére szolgált. Az összeg felhasználására – az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés b) pontja alapján – a KSH elnökének, mint 
a fejezetet irányító szerv vezetőjének rendelkezése alapján került sor. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KIADÁSOK 12 725,6 10 750,7 -- 12 309,22 652,52,6-235,910 750,7 13 169,9

1. Költségvetési szerv 12 283,3 9 816,2 -- 11 822,12 652,5277,0-109,89 816,2 12 635,9
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 6 645,7 5 713,5 -- 6 262,3401,8212,8111,45 713,5 6 439,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 839,1 1 593,5 -- 1 621,5246,650,4-221,51 593,5 1 669,0

01/03  Dologi kiadások 2 641,4 2 028,0 -- 2 446,6772,6-23,00,32 028,0 2 777,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 6,0 0,3 -- 34,234,4-0,4--0,3 34,3

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

02/06  Beruházások 973,2 428,1 -- 1 174,2817,627,6--428,1 1 273,3

02/07  Felújítások 165,8 20,0 -- 230,3350,89,6--20,0 380,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,1 32,8 -- 53,028,7----32,8 61,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 442,3 934,5 -- 487,1---274,4-126,1934,5 534,0
442,3 934,5 -- 487,1---274,4-126,1934,5 534,0

BEVÉTELEK 1 463,6 802,9 -- 1 030,0286,4-59,3--802,9 1 030,0

1. Költségvetési szerv 1 463,6 802,9 -- 1 023,4286,4-65,9--802,9 1 023,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 6,6--6,6---- 6,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 122,0 -- -- 2 410,12 366,144,0---- 2 410,1

1. Költségvetési szerv 1 119,1 -- -- 2 366,12 366,1------ 2 366,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2,9 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

TÁMOGATÁSOK 12 550,1 9 947,8 -- 9 729,8--17,9-235,99 947,8 9 729,8

1. Költségvetési szerv 12 066,7 9 013,3 -- 9 246,4--342,9-109,89 013,3 9 246,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 483,4 934,5 -- 483,4---325,0-126,1934,5 483,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 296,0 -- -- 1 256,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 296,0 -- -- 1 256,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 410,1 -- -- -- -- -- -- -- 860,7
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Központi Statisztikai Hivatal ( 01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés  - és feldolgozás )1

KIADÁSOK 11 832,0 9 448,8 -- 11 348,72 414,3241,9-124,79 448,8 11 980,3 -- --

1 Működési költségvetés 10 697,1 8 967,9 -- 9 909,41 271,7201,9-124,78 967,9 10 316,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 6 384,3 5 471,9 -- 5 971,4298,6192,390,75 471,9 6 053,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 100,8 5 025,6 -- 5 426,6------5 025,6 5 508,7

Külső személyi juttatások 1 283,5 446,3 -- 544,8------446,3 544,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 766,9 1 529,1 -- 1 548,6217,846,4-215,71 529,1 1 577,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 540,5 1 966,6 -- 2 355,5721,6-36,80,31 966,6 2 651,7 -- --

Készletbeszerzés 63,4 54,4 -- 57,1------54,4 58,4

Kommunikációs szolgáltatások 907,7 631,0 -- 969,4------631,0 1 138,1

Szolgáltatási kiadások 736,2 647,8 -- 656,6------647,8 717,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 218,7 112,0 -- 118,3------112,0 118,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 614,5 521,4 -- 554,1------521,4 619,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,4 0,3 -- 33,933,7----0,3 34,0 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 0,7 -- -- 0,7-------- 0,7

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 0,1-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,6 -- -- 33,1-------- 33,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 0,3 -- --------0,3 --

2 Felhalmozási költségvetés 1 134,9 480,9 -- 1 439,31 142,640,0--480,9 1 663,5 -- --

 / 6 Beruházások 960,8 428,1 -- 1 167,3764,840,0--428,1 1 232,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 183,6 197,6 -- 147,2------197,6 159,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 73,9 29,8 -- 189,5------29,8 189,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 288,0 69,2 -- 495,6------69,2 524,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 211,8 40,5 -- 87,3------40,5 97,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 203,5 91,0 -- 247,7------91,0 261,7

 / 7 Felújítások 162,0 20,0 -- 219,0349,1----20,0 369,1 -- --

Ingatlanok felújítása 127,9 15,7 -- 168,9------15,7 287,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,2 -- -- 3,6-------- 3,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 33,9 4,3 -- 46,5------4,3 78,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,1 32,8 -- 53,028,7----32,8 61,5 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 32,0-------- 32,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

12,1 32,8 -- 21,0------32,8 29,5

BEVÉTELEK 1 436,5 759,2 -- 776,075,5-58,7--759,2 776,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 354,0 7,5 -- 83,075,5----7,5 83,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

354,0 7,5 -- 83,0------7,5 83,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 18,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 692,2 570,4 -- 517,0---53,3--570,4 517,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6,6 7,5 -- 5,7------7,5 5,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 507,6 371,7 -- 368,1------371,7 368,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7,2 7,2 -- 13,5------7,2 13,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 136,7 118,7 -- 97,9------118,7 97,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,2 1,7 -- --------1,7 --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 0,2 -- --------0,2 --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,3 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 32,5 63,4 -- 31,5------63,4 31,5

5 Felhalmozási bevételek 1,7 0,2 -- 0,3--0,1--0,2 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,7 0,2 -- 0,3------0,2 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 329,9 148,3 -- 143,6---4,8--148,3 143,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 329,9 148,3 -- 143,6------148,3 143,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39,9 32,8 -- 32,1---0,7--32,8 32,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

39,9 32,8 -- 32,1------32,8 32,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 034,8 -- -- 2 338,82 338,8------ 2 338,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 034,8 -- -- 2 338,82 338,8------ 2 338,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 034,8 -- -- 2 338,82 338,8------ 2 338,8

Maradvány igénybevétele 1 034,8 -- -- 2 338,82 338,8------ 2 338,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 034,8 -- -- 2 338,8-------- 2 338,8

TÁMOGATÁSOK 11 699,5 8 689,6 -- 8 865,5--300,6-124,78 689,6 8 865,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 699,5 8 689,6 -- 8 865,5--300,6-124,78 689,6 8 865,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 699,5 8 689,6 -- 8 865,5--300,6-124,78 689,6 8 865,5

Központi, irányító szervi támogatás 11 699,5 8 689,6 -- 8 865,5--300,6-124,78 689,6 8 865,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 226,0 -- -- 1 184,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 338,8 -- -- -- -- -- -- -- 631,6

KSH Könyvtár ( 08121 Könyvtári tevékenység )4

KIADÁSOK 228,0 190,2 -- 259,449,248,710,0190,2 298,1 -- --

1 Működési költségvetés 223,9 190,2 -- 244,911,838,810,0190,2 250,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 135,7 125,4 -- 154,2-3,020,512,6125,4 155,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 128,9 120,4 -- 147,6------120,4 147,6

Külső személyi juttatások 6,8 5,0 -- 6,6------5,0 7,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

36,3 33,0 -- 38,03,94,0-2,633,0 38,3 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 3 Dologi kiadások 51,8 31,8 -- 52,510,714,3--31,8 56,8 -- --

Készletbeszerzés 18,7 2,6 -- 18,3------2,6 18,4

Kommunikációs szolgáltatások 3,5 3,5 -- 3,9------3,5 4,5

Szolgáltatási kiadások 20,1 18,1 -- 20,5------18,1 23,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,3 1,2 -- 1,2------1,2 1,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,2 6,4 -- 8,6------6,4 9,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 0,20,2------ 0,2 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

2 Felhalmozási költségvetés 4,1 -- -- 14,537,49,9---- 47,3 -- --

 / 6 Beruházások 0,3 -- -- 3,235,70,3---- 36,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,2 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 25,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,1 -- -- 2,7-------- 3,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,5-------- 7,5

 / 7 Felújítások 3,8 -- -- 11,31,79,6---- 11,3 -- --

Ingatlanok felújítása 3,0 -- -- 8,9-------- 8,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,8 -- -- 2,4-------- 2,4

BEVÉTELEK 11,9 5,0 -- 44,833,46,4--5,0 44,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,4 -- -- 1,41,4------ 1,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,4 -- -- 1,4-------- 1,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 32,032,0------ 32,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 32,0-------- 32,0

4 Működési bevételek 10,5 5,0 -- 11,4--6,4--5,0 11,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,7 0,5 -- 0,2------0,5 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3,2 3,4 -- 3,6------3,4 3,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,1 1,0 -- 1,2------1,0 1,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 4,3 -- -- 5,4-------- 5,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,2 0,1 -- 1,0------0,1 1,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15,0 -- -- 15,815,8------ 15,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- 15,815,8------ 15,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- 15,815,8------ 15,8

Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- 15,815,8------ 15,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15,0 -- -- 15,8-------- 15,8

TÁMOGATÁSOK 216,9 185,2 -- 237,5--42,310,0185,2 237,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 216,9 185,2 -- 237,5--42,310,0185,2 237,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 216,9 185,2 -- 237,5--42,310,0185,2 237,5

Központi, irányító szervi támogatás 216,9 185,2 -- 237,5--42,310,0185,2 237,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 42,0 -- -- 44,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15,8 -- -- -- -- -- -- -- 38,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )5

KIADÁSOK 223,3 177,2 -- 214,0189,0-13,64,9177,2 357,5 -- --

1 Működési költségvetés 211,2 177,2 -- 210,3171,9-0,94,9177,2 353,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 125,7 116,2 -- 136,7106,2--8,1116,2 230,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111,4 110,2 -- 128,3------110,2 207,2

Külső személyi juttatások 14,3 6,0 -- 8,4------6,0 23,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

35,9 31,4 -- 34,924,9---3,231,4 53,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 49,1 29,6 -- 38,640,3-0,5--29,6 69,4 -- --

Készletbeszerzés 3,5 3,0 -- 3,0------3,0 4,0

Kommunikációs szolgáltatások 0,9 0,8 -- 3,1------0,8 9,1

Szolgáltatási kiadások 28,1 17,6 -- 19,1------17,6 34,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 8,4 2,5 -- 6,6------2,5 8,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,2 5,7 -- 6,8------5,7 13,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 -- -- 0,10,5-0,4---- 0,1 -- --

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

Elvonások és befizetések 0,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 12,1 -- -- 3,717,1-12,7---- 4,4 -- --

 / 6 Beruházások 12,1 -- -- 3,717,1-12,7---- 4,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,1 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 9,5 -- -- 2,9-------- 3,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,5 -- -- 0,8-------- 1,0

BEVÉTELEK 15,2 38,7 -- 202,6177,5-13,6--38,7 202,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,6 2,6 -- 180,1177,5----2,6 180,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,6 2,6 -- 180,1------2,6 180,1

4 Működési bevételek 2,6 8,7 -- 7,8---0,9--8,7 7,8

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 1,0 -- 0,2------1,0 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1,4 6,0 -- 6,2------6,0 6,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,4 1,7 -- 1,1------1,7 1,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 27,4 -- 14,7---12,7--27,4 14,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 27,4 -- 14,7------27,4 14,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 69,3 -- -- 11,511,5------ 11,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 69,3 -- -- 11,511,5------ 11,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 69,3 -- -- 11,511,5------ 11,5

Maradvány igénybevétele 69,3 -- -- 11,511,5------ 11,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 69,3 -- -- 11,5-------- 11,5

TÁMOGATÁSOK 150,3 138,5 -- 143,4----4,9138,5 143,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,3 138,5 -- 143,4----4,9138,5 143,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,3 138,5 -- 143,4----4,9138,5 143,4

Központi, irányító szervi támogatás 150,3 138,5 -- 143,4----4,9138,5 143,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 28,0 -- -- 28,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,5 -- -- -- -- -- -- -- 143,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )6

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

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási 
információgyűjtés, -feldolgozás )

16

KIADÁSOK 442,3 483,4 -- 487,1--50,6--483,4 534,0 -- --

1 Működési költségvetés 442,3 483,4 -- 487,1--50,6--483,4 534,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 442,3 483,4 -- 487,1--50,6--483,4 534,0

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 6,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 439,4 483,4 -- 487,1------483,4 527,4

BEVÉTELEK -- -- -- 6,6--6,6---- 6,6 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,6--6,6---- 6,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,6-------- 6,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,9 -- -- 44,0--44,0---- 44,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,9 -- -- 44,0-------- 44,0

TÁMOGATÁSOK 483,4 483,4 -- 483,4------483,4 483,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 483,4------483,4 483,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 483,4------483,4 483,4

Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 483,4------483,4 483,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 44,0 -- -- -- -- -- -- -- 46,9

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )26

KIADÁSOK -- 126,1 -- -------126,1126,1 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 126,1 -- -------126,1126,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 126,1 -- -------126,1126,1 --

Tartalékok -- 126,1 -- --------126,1 --

TÁMOGATÁSOK -- 126,1 -- -------126,1126,1 -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 126,1 -- -------126,1126,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 126,1 -- -------126,1126,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 126,1 -- -------126,1126,1 --

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

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )36

KIADÁSOK -- 325,0 -- -----325,0--325,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 285,0 -- -----285,0--285,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 285,0 -- -----285,0--285,0 --

Tartalékok -- 285,0 -- --------285,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 40,0 -- -----40,0--40,0 --

 / 6 Beruházások -- 40,0 -- -----40,0--40,0 --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 31,5 -- --------31,5 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 8,5 -- --------8,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 325,0 -- -----325,0--325,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 325,0 -- -----325,0--325,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 325,0 -- -----325,0--325,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 325,0 -- -----325,0--325,0 --

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

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

13 9041

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 24 6283

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

564 32888

I.  besorolási osztály összesen 3 491 722866

II.  besorolási osztály összesen 271 028127

III.  besorolási osztály összesen 3 8092

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

4 369 4201 087

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 28 4574

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

24 1197

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 10 1593

"A", "B" fizetési osztály összesen 2 0921

"C", "D" fizetési osztály összesen 26 19012

"E"-"J" fizetési osztály összesen 87 01029

kutató, felsőoktatásban oktató 70 61216

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 248 63972

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

51 1509

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

18 2156

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

145 62182

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 214 98697

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 4 833 0451 256

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

01 275

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 01 329

Üres álláshelyek száma az időszak végén 073

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

01 256

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

15 8757

4550



     
Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

13 9041

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 24 6283

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

564 32888

I.  besorolási osztály összesen 3 491 722866

II.  besorolási osztály összesen 271 028127

III.  besorolási osztály összesen 3 8092

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

4 369 4201 087

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

51 1509

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

18 2156

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

145 62182

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 214 98697

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 4 584 4061 184

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

1 202

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 252

Üres álláshelyek száma az időszak végén 70

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

1 184

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

15 8757

4 KSH Könyvtár

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 12 9652

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

24 1197

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 10 1593

"A", "B" fizetési osztály összesen 2 0921

"C", "D" fizetési osztály összesen 23 46811

"E"-"J" fizetési osztály összesen 58 63220

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 131 43444

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 131 43444

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

42

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 44

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

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

44

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 15 4922

"C", "D" fizetési osztály összesen 2 7221

"E"-"J" fizetési osztály összesen 28 3789

kutató, felsőoktatásban oktató 70 61216

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 117 20528
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXI.  fejezet

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 117 20528

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

31

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 33

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

28
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Összefoglaló megállapítások 
 
 

A 2017. év a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA fejezet intézményei számára 
költségvetési, gazdálkodási szempontból kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó, eredményes 
év volt. A fejezet 2017. évi költségvetése biztosította az MTA és intézményei számára a 
szakmai feladatellátás forrásait. 

Az MTA 2017. évi költségvetési adatainak elemzése alapján a következő főbb 
megállapítások tehetők: 

- Az MTA fejezet 2017. évi jóváhagyott költségvetési támogatása 46 002,3 millió Ft volt 
– ami főként a kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési támogatások miatt – 
23%-kal magasabb volt az előző évinél. Ebből a költségvetési szervek (intézmények) 
támogatása 29 814,3 millió Ft, a fejezeti kezelésű támogatás összege 16 188,0 millió Ft 
volt. Kiemelendő: 

= az 1 142 millió Ft infrastrukturális fejlesztési támogatás, 

= a Lendület program 3 387,7 millió Ft összegű támogatása, 

= az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpontjának és az 
Agrárinnovációs Központ kialakításának 3 400,0 millió Ft összegű támogatása 

= az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztésének 3 500,0 millió Ft 
összegű támogatása. 

- 2017-ben a fejezet tervezett bevétele 22 943,2 millió Ft volt, így a tervezett összkiadása 
a költségvetési törvényben 68 945,5 millió Ft-ot tett ki. 

- A tényleges felhasználási adatok alapján ugyanakkor a fejezet kiadása 76 662,3 millió 
Ft volt, ami 7,7 milliárd Ft-tal, 11%-kal haladta meg a tervezettet. A fejezet tényleges 
saját bevétele 2017-ben 37 908,4 millió Ft volt, ami több mint 65 %-kal magasabb a 
tervezettnél, de 34 %-kal alacsonyabb az előző évinél. 

- A költségvetési támogatás közel háromnegyede (74,6%) a közfeladatok ellátásával 
összefüggő alapellátási támogatás. Az országos kutatás- és tudóstámogatás 
(tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) 
céljára kifizetett támogatás aránya 16,5%-ot tett ki, az igazgatási, jóléti feladatokra 
felhasznált összeg aránya 8,5% volt. 

- A fejezet 2017. évi összesített alaptevékenységi maradványa (tárgyévben fel nem 
használt támogatása) 48,7 milliárd Ft  volt, ebből az intézmények maradványa 48,5 
milliárd Ft,  a fejezeté 0,2 milliárd Ft . A kiugróan magas maradvány oka egyes 
kutatóközponti, kutatóintézeti, 2016-ban több évre egy összegben kapott GINOP-
támogatások eddig fel nem használt része. 

- Az MTA fejezet 2017-ben 4,6 milliárd Ft-tal támogatta a hazai – nem MTA-
kutatóintézetben megvalósuló – tudományos kutatásokat, amivel továbbra is a hazai 
egyetemi kutatások jelentős finanszírozója maradt.  

- A fejezet intézményeiben foglalkoztatottak átlaglétszáma 2017-ben 5 400 fő volt, ez 2 
%-kal alacsonyabb, mint a 2016. évi adat. A kutatók (beleértve a támogatott 
kutatócsoportok kutatóit is) száma 3 182 fő, ez 5 %-kal alacsonyabb a 2016. évinél. 
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A 2017. évi gazdálkodást meghatározó főbb programok, események 

 

2017: sikeres év a tudományos életben 

2016 volt pályázati szempontból a kutatóhálózat legsikeresebb éve a 2012-es átalakítások óta. 
Az európai uniós források támogatásával meghirdetett hazai pályázati lehetőségek 2015 
második felében nyíltak meg, így magas szakmai színvonalra volt szükség ahhoz, hogy a 
rendelkezésre álló idő alatt az MTA intézményei a nagyszámú pályázó közötti szoros 
versenyben hozzájuthassanak a forrásokhoz, melyek a 2020-ig tartó időszak kutatásainak 
finanszírozását jelentősen segítik.  

A 2016. év kiemelkedően sikeres volt a magyar kutatók számára az Európai Kutatási Tanács 
(ERC) pályázatain is. Az ERC egyenként 1,5–3,5 millió euró összegű támogatásával 2017-
ben is, folytatva az előző évben megkezdett kutatásokat, sikeres tudományos munkát 
folytattak az akadémiai kutatóhálózatban. 

 

MTA Nemzeti Víztudományi Kutatási Program 

2017-ben folytatódott a munka a Nemzeti Víztudományi Kutatási Program keretében. 2017 
márciusában intézkedési tervet fogadott el a kormány a Nemzeti Vízstratégia végrehajtásáról 
(1110/2017. (III. 7.) számú Kormányhatározat). A kormányhatározat alapján a magyarországi 
vízgazdálkodásnak 2030-ig két fő célkitűzése van: a vízvisszatartás fokozása és a vizek jobb 
hasznosítása. A korábbi vízgazdálkodási irányelvekhez képest jelentős változás, hogy a 
veszélyhelyzet-elhárításra összpontosító vízkárelhárítás helyett a stratégia a megelőző 
vízgazdálkodást helyezi a középpontba. Fontos cél a vizek állapotának fokozatos javítása és a 
jó állapot elérése, a vízfolyások természetes állapotának megtartása. Az MTA Nemzeti 
Víztudományi Kutatási Program keretében először egy elvi koncepció készült a magyar 
víztudományi kutatások fellendítéséről és a nemzetközi kutatásokkal való 
összehangolásukról, a kormányzati vízstratégiai tervhez való illesztésükről. A cél a hazai 
vízkészlet megőrzése, vizeink jó ökológiai és vízminőségi állapotának fenntartása, a Duna 
vízgyűjtő területének kutatóit és műhelyeit, valamint a vízhez kapcsolódó kutatási területeket 
összekötő hálózat kialakítása – hiszen a Kárpát-medence mindig is vízügyi egységet alkotott, 
akárhány országra szabdalta is a történelem. A program második lépéseként a szakemberek 
felmérik a víz és a környezet tárgykörben eredményesen végezhető kutatások lehetséges 
tematikáját és azok szervezeti hátterét. A programot az MTA Ökológiai Kutatóközpont (MTA 
ÖK) keretében létesült Víztudományi Koordinációs Csoport dolgozza ki. Szintén e csoport 
feladata a víztudományi kutatóhálózat fokozatos kiépítése és országos koordinációja. A 
program első évében a következő fontosabb lépések történtek: megtörtént a hazai vizes 
kutatóműhelyek és vízügyi műhelyek feltérképezése (stakeholder analysis); a Nemzeti 
Víztudományi Kutatási Program a 2017. évben lényegében elkészült, a háttéranyagain 15 
szakértő dolgozott az ökológia, hidrobiológia, hidrológia, hidrogeológia, meteorológia, 
közgazdaságtan, jogtudomány stb. területekről.  
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Kiválósági központok 

A felsőoktatás és az akadémiai kutatóintézet-hálózat együttműködésének ez a módja 2014-
ben kezdődött. A kiválósági központok célja a kormányzat felsőoktatási és kutatási 
innovációs politikájának támogatása, a felsőoktatás és az akadémiai intézményhálózatok 
együttműködésével (részben) új kutatási innovációs centrumok kialakítása, melyek képesek 
külföldről is kutatókat hazánkba vonzani. 
2014-ben – 330 millió Ft-os akadémiai támogatással – három akadémiai kutatóhely (MTA 
SZBK, MTA Wigner FK, MTA TKI) indított hároméves kutatási programokat egyetemi 
partnerekkel a precíziós gyógyászat biológiai alapjai, az extrém anyagok, energiák és 
technológiák, valamint a MEDinPROT fehérjetudományi kiválósági együttműködés 
témakörében.  
2015-ben újabb kiválósági központ alakult, amelynek alapja a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Audi Hungaria közötti együttműködési megállapodás. Az együttműködés 
bázisaként az MTA új kutatóhelyet alapított Győrött az MTA SZTAKI és a Széchenyi István 
Egyetem közreműködésével. A négy kiválósági központban zajló kutatásokat az MTA 2015-
ben 300 millió Ft-tal támogatta. 
2016-ban a Kiválósági Együttműködési Program keretében egy újabb kutatóközpont (MTA 
ATK) is támogatásban részesült „Búza stresszadaptációs kutatások” pályázata révén. Ennek 
alapján az MTA 2017-ben is összesen 300 millió Ft-tal támogatta az immár öt kutatási 
intézményt.  
2017-ben a bölcsészet és társadalomtudományi területről az MTA BTK „Mohács 1526–2026: 
Rekonstrukció és emlékezet” és az MTA KRTK „Heurisztikus problémamegoldás párosító 
mechanizmusokban” című mintaprojektjei kapcsolódtak be újonnan az MTA kiválósági 
programjába. 

 

2017. év kiemelkedő év a könyv és folyóirat támogatásban 
 

A 2017-es év kiemelkedő volt az akadémiai publikációs támogatásokra fordított források 
tekintetében: több mint 350 millió Ft. forintos támogatás jutott az akadémiai és hazai 
tudományos könyv- és folyóirat-kiadás és Open Access költségek támogatására. 

Az MTA közfeladataként költségvetési forrásból régóta támogatja a hazai tudományos könyv- 
és folyóirat-kiadást. 2017-ben a költségvetési törvény alapján az Akadémia – az eddigi 
évekhez hasonlóan – összesen 178,4 millió forintot fordíthatott könyv- és folyóirat-kiadásra. 
Ennek belső megoszlása a következő volt: tudományos könyv- és folyóirat-kiadásra (az MTA 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága (KFB) által kezelt pályázat keretében) 150 millió forint 
volt fordítható. A keretből 95 millió a tudományos folyóiratok kerete, 55 millió tudományos 
könyveké. Emellett az MTA elnöke egyedi döntéssel, a KFB javaslatait is figyelembe véve a 
központi kiadványok keretéből további művek megjelenését támogatta. Ehhez járult a 
kutatóhelyeknek 2013 óta nyújtott, 2017-ben az előző években jellemző 30 millió forintról 45 
millió forintra emelkedett Open Access publikációs keret.  

 
 

Támogatott Kutatócsoportok 
 

A Magyar Tudományos Akadémia 2016 nyarán pályázatot hirdetett hazai egyetemeken, 
közgyűjteményekben és közintézményekben működő kutatócsoportok támogatására. A 
meghirdetett pályázat célja volt az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási 
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intézmények, illetve kutatást végző közgyűjtemények és közintézmények közötti 
együttműködés erősítése, valamint az MTA kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó, 
vagy az azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének 
támogatása (bármely tudományterületen, de elsősorban a felfedező kutatások területén) 
kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek 
kialakításával, illetve működésük támogatásával.  

A pályázható támogatás határozott időtartamra, 2017. július 1-től 2022. június 30-ig szólt. Az 
éves támogatási keret összege 2,06 milliárd Forint, a pályázatonként kiosztható maximális 
összeg 65 millió forint volt. A felhívásra 129 pályázat érkezett be, a felkért zsűri javaslata 
alapján az MTA elnöke 82 kutatócsoport támogatásáról döntött, melyek közül 59 a korábbi 
ötéves támogatási ciklusban is akadémiai támogatott kutatócsoportként működött. A döntés 
során előnyben részesültek a pályázati kiírásban előzetesen közzétett, egyes fontos társadalmi 
problémákat megcélzó kutatások: a Magyarország népegészségügyi problémáinak kezelését 
elősegítő kutatások, a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyeinek növelésére 
irányuló kutatások, a migrációs folyamatok elemzése, illetve az elsősorban Európa, illetve 
Közép-Európa egyetemeire összpontosító nemzetközi felsőoktatási rangsorkészítés 
módszertanának kidolgozása. A 82 nyertes kutatócsoportból egy visszalépett, 81 kezdte meg 
működését 2017. július 1-jén. 

 
 
MTA ATK Agrárinnovációs Centrum – Martonvásár (AIC Projekt) 
 
A Kormány a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai 
fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat, valamint a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az 
MTA ATK fejlesztésére, új kutatóépület, látogatócentrum kialakítására a 2016-2017. évi 
központi költségvetés XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében, fejezeti kezelésű 
előirányzatként 6800 millió forint összegű forrást, és a 2016-2017. évi központi költségvetés 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében 3000 millió forint összegű 
forrást biztosított. 
A Látogatóközpont egyik kitüntetett célja, hogy modern tudománykommunikációs 
eszközökkel tegye érdekessé és érthetővé az agrárkutatás céljait és eredményeit, elsősorban a 
fiatal generáció számára, ideértve a megújuló MTA Agrártudományi Kutatóközpont aktuális 
kutatási eredményeinek megismertetését. Az új centrum fogadja be az MTA ATK jelenleg 
több telephelyen működő intézeteit, így a Mezőgazdasági Intézet mellé költözik a 
Növényvédelmi Intézet és a Talajtani és Agrokémiai Intézet. 
 
 

Látogatóközpont 

- Megtörtént a kiskastély korábbi szolgálati lakásait kiváltó 7 lakás felújítása és azok 
használatba vétele.  

- Megtörtént a Látogatóközpont kiviteli terveinek kidolgozása, megkezdődtek a 
kiskastély kivitelezési munkái, a látogatóközpont építésének befejezési határideje 
várhatóan 2018. november 15. A Brunszvik-kert megújult 2018 őszén átadásra kerül. 
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- Elkészült Látogatóközpont belsőépítészeti koncepcióterve, valamint elkészült a 
Látogatóközpont tudományos és kiállítási terve. 

- A Látogatóközpont névadására nyílt ötletpályázat került kiírásra, melynek 
eredményeképpen az Agroverzum nevet kapta a létesítmény. 

- A Látogatóközpont fenntartható üzemeltetése érdekében elkészült a három éves üzleti 
terv és költség-haszon elemzést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány. Főigazgatói 
döntés született arról, hogy a Látogatóközpont és Beethoven múzeum üzemeltetését  
az MTA ATK új, e célból létrehozásra kerülő szervezeti egysége, a 
Tudománykommunikációs Osztály végzi. 

 

Kutatótömb 

- Az intézetek igényeinek figyelembe vételével elkészült az új kutatótömb tervezési 
programja, mely alapján nyílt tervpályázat került lebonyolításra. A tervpályázatra 12 
pályamű érkezett, melyek közül 6-ot díjazott a szakmai zsűri.  

- Az AIC projekt keretében a meglévő épületállomány modernizálásával 
összefüggésben a „Mosoda” épületének átépítése (informatikai központ létesül) 
megkapta az építési engedélyt.  

- A majdan kiköltöző intézetek dolgozói számára a meglévő lakásállomány bővítése (4 
lakásos épület bővítése 15 lakásos épületté) megtervezésre került. Az épület megkapta 
az építési engedélyt.  

- Megtörtént a Fitotron épületének a GINOP projektek fogadásához, valamint az 
energetikai korszerűsítéshez szükséges átalakítása. 

 
 

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új ku tatóháza 
 
A Kormány a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új 
kutatóháza létrehozásának támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1206/2016. (IV. 
21.) Korm. határozat alapján az MTA KOKI fejlesztésére, új kutatóépület kialakítására a 
2017. évi központi költségvetés XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében, fejezeti 
kezelésű előirányzatként 3500 millió forint összegű forrást biztosított. Az új épület 
kialakítására az MTA KOKI jelenlegi, Szigony utcai telephelyén kerül sor. 
 
A tervezett épület teljes hasznos alapterülete 12 430 m2 (pince, földszint, 5 emelet és 
gépészeti szint). A szakmai, kutatásetikai, állathigiéniai és biztonsági előírásoknak 
megfelelően kapnak benne helyet a kutatócsoportok laboratóriumai, irodái és a központi 
laboratóriumok (Elektronmikroszkópos-, Nagyfelbontású fénymikroszkópos-, 2-foton 
lézermikroszkópos-, vírus-, magatartásvizsgálati-, sejtbiológiai-, stb. laboratóriumok), bővül a 
géntechnológiai részleg, elválasztásra kerülnek az in vivo és in vitro kutatórészlegek.  
 
Az új épület a XXI. századi elvárásoknak megfelelő energetikai előírásoknak megfelelően 
kerül kivitelezésre (homlokzati hőszigetelés, háromrétegű üvegezés, napkollektor).  
 
Az MTA KOKI új épület építésének projektje 2016 őszén indult a tervezési program és a 
tervezői közbeszerzés előkészítésével (I. szakasz, 2016. október-november-december). Ezt 
követte a II. szakasz, amely magában foglalja a generál tervezői közbeszerzési eljárást, a 
koncepció-, engedélyes és kiviteli terv elkészítését és a kivitelező kiválasztását célzó eljárás 
előkészítésének megkezdését.  
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A tervezési koncepció elfogadásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a beruházás kiemelt állami 
beruházássá nyilvánítása jelentősen egyszerűsítené és meggyorsítaná az új egység 
kialakításával összefüggő hatósági engedélyezési eljárásokat és csökkentené a beruházás 
megvalósulásának idejét is. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy különféle tényezők miatt a 2016. 
januári helyzethez képest a KOKI beruházás megvalósítása a Kormány által már biztosított 
források jelentős kiegészítését igényli. Az MTA vezetésének 2017. júniusi kezdeményezésére 
a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a 
KOKI új épületének megvalósítására irányuló projektet. Az erre vonatkozó kormányhatározat 
megszületett, a KOKI fejlesztésére javasolt további 2 817 millió forintról a közeljövőben 
várható döntés. 
A kiviteli tervek elfogadását követően az új épület kivitelezőjének kiválasztása 2018. június- 
szeptember között, közbeszerzéssel valósul majd meg. Az építés 2018 őszétől - ha nem jön 
közbe váratlan akadály - 2020 kora tavaszig tart. A próbaüzem és a költözés 2020 kora nyáron 
fejeződik be. 
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I. Az Akadémia fejezet összesített költségvetési adatai 
 

Az Akadémia fejezet – költségvetési törvényekben jóváhagyott – 2015-2017. évi 
előirányzatai az alábbiak: 

 adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(eredeti) 
2016. év 
(eredeti) 

2017. év 
(eredeti) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadás 56 318,1 56 194,8 68 945,5 122,7 
Költségvetési támogatás 39 789,3 37 393,2 46 002,3 123,0 
Bevétel  16 528,8 18 801,6 22 943,2 122,0 

Az Országgyűlés által évente jóváhagyott költségvetési keretek felhasználása év közben 
rendre módosul, beszámolási szempontból tehát a fejezet költségvetési tényadatai pontosabb 
képet adnak a tárgyévi működésről. A tényadatokat az alábbi táblázat részletezi: 

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadás 67 629,2 73 686,3 76 662,3 104,0 
Költségvetési támogatás 39 991,9 38 557,6 46 849,1 121,5 
Bevétel  26 064,4 57 693,3 37 908,4 65,7 
Előző évi maradványok 
igénybevétele 

20 033,0 18 416,5 40 981,2 222,5 

 

Az összesített költségvetési adatok szerint a fejezet kiadása 2017-ben 76 662,3 millió Ft 
volt. Az Akadémia 2017-ben fejezeti szinten 46 849,0 millió Ft költségvetési támogatást 
használt fel. A fejezet intézményeinél 37 908,4 millió Ft – államháztartási értelemben vett – 
bevétel keletkezett, ami több mint 34 %-kal alacsonyabb az előző évi bevételi adatnál, és több 
mint 65 %-kal magasabb a tervezettnél. 

Az „előző évi maradványok igénybevétele” sor azt mutatja, az előző évek költségvetései „el 
nem költött” részéből a fejezet mennyit használt fel a tárgyév során a feladataira. 

2016-ban jelentős összegű többletbevételt jelentettek – a főként a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alaptól kapott – kutatási-fejlesztési pályázati támogatások, 
amelynek nagysága 31 milliárd Ft volt, ennek a tárgyévi felhasználása 2017-ben maradvány 
igénybevételként jelentkezett. 

A fenti két táblázat összehasonlításából jól látható, hogy a fejezet kiadásai rendszeresen és 
jelentősen meghaladják a tárgyévi terveket. (2017-ben 7,7 milliárd Ft-tal. A kiadásokat 
növelheti az a körülmény is, hogy minden évben jelentős összegű maradvány keletkezik a 
fejezetnél. 
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Fejezeti szintű előirányzatok teljesítése* 
adatok millió Ft-ban 

Jogcímek 
2017. 

évi terv 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tényleges teljesítés 

Költségvetési kiadások 68 945,5 124 606,6 71 221,0 

Ebből:    

- Személyi juttatás 32 024,4 46 684,5 31 740,1 

- Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

8 529,8 11 335,1 7 287,0 

- Dologi kiadások 17 791,3 33 371,3 19 960,9 

- Ellátottak pénzbeli juttatása 42,0 47,8 46,7 

- Egyéb működési célú kiadások 477,4 2 368,8 1 968,7 

- Beruházások 8 581,0 25 281,0 7 200,2 

- Felújítások 1 466,1 4 718,5 2 261,2 

- Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,5 799,6 756,2 

 
 
Bevételek 
 
 

68 945,5 124 606,6 121 007,4 

Ebből:    
- Központi, irányító szervi 

támogatás 
46 002,3 46 849,1 46 849,1 

- Költségvetési bevételek 22 943,2 36 776,3 33 177,1 

- Maradvány igénybevétele 0,0 40 981,2 40 981,2 

 
*Finanszírozási tételek nélkül  
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1. Költségvetési támogatás 
 
1.1. A 2017. évi költségvetési támogatás levezetése 

Az MTA fejezet (az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek 
(kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyéb intézmények], valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatok) 2017. évre elfogadott költségvetési támogatása 46 002,3 millió Ft volt. 

Az Országgyűlés által jóváhagyott „fejezeti támogatási főösszeg” az előző évihez képest az 
alábbiak szerint módosult: 

  adatok millió Ft-ban 

2016. évi eredeti támogatási előirányzat 37 393,2 
Változások:  
- Pedagógus életpálya-modell támogatása + 4,2 
- Infrastrukturális fejlesztési támogatás csökkenése - 600,0 
- Kutatói illetményfejlesztés támogatása + 2 304,9 
- az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztésére + 3 500,0 
- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpontjának kialakítására + 400,0 
- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Agrárinnovációs Központ kialakítására + 3 000,0 
2017. évi költségvetési támogatás összesen:  46 002,3 

 

A fejezet 2017. évi költségvetési támogatása a 2016. évihez képest közel 23%-kal 
emelkedett, ennek fő oka a kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési támogatások 
6,9 milliárd Ft-os, és a kutatói illetményfejlesztés 2,3 milliárd Ft-os növekedése.  

A 2017. évi költségvetési támogatásból 29 814,3 millió Ft-ot (a teljes keret 64,8%-át) már a 
költségvetés elfogadásakor intézményi támogatásként terveztünk (jellemzően működési 
támogatásként). A fennmaradó 35,2% „fejezeti szinten” került meghatározásra, fejezeti 
kezelésű támogatásként. E források felosztása év közben pályázatok útján történt. 

2017-ben ismét változott a fejezet címrendje, azaz az MTA fejezet költségvetési törvényben 
megjelenő támogatásának részletezése. A változások lényege: A Magyar Tudományos 
Akadémia mint köztestület a fejezet címrendjében 2017-től már nem jelenik meg önálló 
soron, így a 2016. évi címrend szerinti 1. cím és 2. cím összevonásra kerül. Ezzel az új 1. cím 
az MTA Titkárság Igazgatása és a tiszteletdíjak támogatását együttesen tartalmazza. A 
kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési támogatások külön-külön fejezeti 
kezelésű előirányzati soron szerepelnek. 
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Az MTA fejezet költségvetési címrendjének változása 
 

2016. év 
 
I. Magyar Tudományos Akadémia 
II. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és 
köztestületi feladatok 
III. MTA Könyvtár és Információs Központ 
IV. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 
V. MTA Támogatott Kutatóhelyek 
VI. MTA egyéb intézmények 

VI/1. MTA Létesítménygazdálkodási 
Központ 
VI/2 MTA Jóléti intézmények 
VI/3. Területi Akadémiai Bizottságok 
Titkársága  
VI/4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia 

VII. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
VII/1. Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatása 
VII/2. Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatás 
VII/3. Tudományos könyv- és folyóirat-
kiadás támogatása 
VII/4. Európai uniós és hazai kutatóintézeti 
pályázatok támogatása 
VII/5. Infrastruktúra fejlesztés 
VII/6. Lendület program 
VII/7. Fiatal kutatók pályázatos támogatása 
VII/8. Nemzetközi kapcsolatok és 
nemzetközi tagdíjak 
VII/9. Posztdoktori pályázatok támogatása 
VII/10. Szakmai feladatok teljesítése 
VII/11. Kiválósági központok támogatása 

VII/12. Központi kezelésű felújítások 

2017. év 
 
I. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és 
köztestületi feladatok 
II. MTA Könyvtár és Információs Központ 
III. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 
IV. MTA Támogatott Kutatóhelyek 
V. MTA egyéb intézmények 

V/1. MTA Létesítménygazdálkodási 
Központ 
V/2 MTA Jóléti intézmények 
V/3. Területi Akadémiai Bizottságok 
Titkársága  
V/4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia 

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
VI/1. Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatása 
VI/2. Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatás 
VI/3. Tudományos könyv- és folyóirat-
kiadás támogatása 
VI/4. Európai uniós és hazai kutatóintézeti 
pályázatok támogatása 
VI/5. Infrastruktúra fejlesztés 
VI/6. Lendület program 
VI/7. Fiatal kutatók pályázatos támogatása 
VI/8. Nemzetközi kapcsolatok és 
nemzetközi tagdíjak 
VI/9. Posztdoktori pályázatok támogatása 
VI/10. Szakmai feladatok teljesítése 
VI/11. Kiválósági központok támogatása 
VI/12. Központi kezelésű felújítások 
VI/13. MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont fejlesztése 
VI/14. MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont Látogatóközpont 
VI/15. MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet fejlesztése 
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Az alábbi levezetés az MTA fejezet 2017. évi költségvetési támogatásának alakulását 
szemlélteti, beleértve az évközi változásokat is: 
 

 Jogcímek  adatok millió Ft-ban 

- Fejezetek közötti támogatás, valamint rendkívüli kormányzati 

 intézkedések tartalékából átcsoportosítás egyéb feladatokra  + 347,8 

- A 2017. évi bérkompenzáció támogatása + 97,2 

- Kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2017. évi emelése miatti többlet + 342,4 

- Kulturális illetménypótlék 2017. évi kifizetéseinek támogatása + 56,3 

- A Prémiumévek program kiadásainak támogatása + 3,0 

 Változás összesen  + 846,7 

A fentiek alapján 2017-ben az MTA fejezetben felhasznált költségvetési támogatás összege 
46 849,0 millió Ft-ot tett ki. 

    

 

1.2. Az MTA és a felsőoktatás kapcsolata 

A fenti átcsoportosításokon túl további programokra is igaz, hogy nem csak akadémiai 
intézményekben valósulnak meg. A programokról az alábbi táblázat ad összefoglalást: 

 
 adatok millió Ft-ban 

MTA-támogatások fejezeten kívüli 
felhasználása  2015. év 2016. év 2017. év 

Támogatott kutatócsoportok (egyetemek) 2 794,4 2 677,5 2 749,5 
Lendület-kutatócsoportok támogatása (egyetemek) 1 668,2 1 525,4 1 587,9 
Posztdoktori támogatások (egyetemek) 297,3 303,3 300,0 
Összesen 4 759,9 4 506,2 4 637,4 

 

Összességében elmondható, hogy az MTA fejezet 2017-ben több mint 4,6 milliárd Ft-tal 
támogatta a hazai – nem MTA-kutatóintézetekben megvalósuló – tudományos kutatásokat, 
amivel továbbra is  a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozója maradt. 
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 1. ábra: Az MTA felsőoktatáson keresztül nyújtott támogatása (2015–2017) 

 

 

 

1.3. A költségvetési támogatás felhasználási jogcímei 
 

A 2017-ben az MTA részére biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás 
felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: 

 

Felhasználás iránya 
2015. év 

(%) 
2016. év 

(%) 
2017. év 

(%) 
A közfeladatok ellátásával összefüggő alapellátási 
támogatás 

71,5 70,6 74,6 

Országos kutatás- és tudóstámogatásra 21,0 21,6 16,5 
Igazgatási, jóléti feladatokra 7,3 7,8 8,5 
Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 0,2 0,0 0,4 
Összesen  100,0 100,0 100,0 
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A közfeladatok ellátásával összefüggő alapellátási támogatás aránya és az igazgatási kiadások 
részaránya a korábbi évekhez hasonló mértékű. 

 

2. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának megoszlása (2017) 

    

- A közfeladatok ellátásával összefüggő alapellátási támogatás (74,6%) 
Ebbe a körbe tartozik: 

= a kutatóközpontok és kutatóintézetek működési célú támogatása, 
= a támogatott kutatócsoportok támogatása. 

- Országos kutatás- és tudóstámogatás (16,5%) 
Ebbe a körbe tartozik: 

= az akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, 
= a doktori tiszteletdíj és a Bolyai-ösztöndíj, 
= az MTA Könyvtár és Információs Központ, 
= a nemzetközi kapcsolatok, 
= a területi akadémiai bizottságok, 
= a Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása, 
= a határon túli magyar tudósok és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása, 
= a Bolyai Műhely Alapítvány támogatása, 
= a tudományos társaságok támogatása, 
= a könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési 

szerveknek. 

- Igazgatási, kutatásszervezési, egyéb, kutatást kiegészítő, kisegítő és jóléti feladatok 
(8,5%) 

Ebbe a körbe a következő feladatok sorolhatók: 
= az MTA Létesítménygazdálkodási Központ támogatása, 
= a Jóléti intézmények támogatása, 
= az MTA Titkárság működtetése, 
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= a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia működésének támogatása.  
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1.4. Magyarország és néhány környező ország K+F finanszírozási és 
létszámjellemzői 

 

Annak érdekében, hogy az MTA költségvetési beszámolója tágabb összefüggésben is 
értékelhető legyen, az alábbiakban bemutatjuk az Európai Unió és néhány környező ország fő 
kutatási jellemzőit. (Ebben a fejezetrészben a legfrissebb adatok – a nemzetközi statisztikai 
adatszolgáltatások sajátosságai miatt – általában 2016. éviek). 

A hazai K+F ráfordítás GDP-hez viszonyított aránya 2008 és 2013 között mérsékelten nőtt, és 
– Csehországot kivéve – nagyobb, mint a velünk összehasonlítható környező országok 
(Lengyelország, Szlovákia, Románia, Horvátország) hasonló mutatója. 2014-ben a növekedés 
megállt, a GDP-arányos ráfordítás előbb nagyjából stagnált, majd 2016-ban jelentősebb 
mértékben csökkent. A K+F ráfordítások összege ugyanakkor 2014-ben és 2015-ben további 
növekedést mutatott (2013-ban 1 415,1 millió euró; 2014-ben 1 428,8 millió euró; 2015-ben 1 
510,9 millió euró), 2016-ban azonban e tekintetben is csökkenés következett be (1 371,7 
millió euró). A GDP-hez viszonyított hazai K+F ráfordítási arány (1,21%) jelentősen elmarad 
ugyan az EU-28 átlagosan 2% körüli ráfordítási arányától, de magasabb a lengyel, szlovák, 
román vagy a horvát aránynál (0,48-0,97%). 

 
(Adatforrás: Eurostat) 

3. ábra: Teljes K+F ráfordítás a GDP százalékában (2006–2016) 
 

Az ország egy lakosra jutó K+F ráfordítása a 2012-es 126,6 euró értékről 2013-ra 142,8 
euróra, 2014-re 144,7 euróra, 2015-re 153,3 euróra nőtt, majd 2016-ban e téren is csökkenés 
következett be (2016: 139,5 euró/fő). Ezzel az értékkel Magyarország a régióban Csehország 
mögé szorul, de megelőzi Szlovákiát, Lengyelországot, Romániát és Horvátországot. Az EU-
28 vonatkozó adata 594 euró/fő körül alakult 2016-ben. 

A K+F ráfordítások szerkezetéről elmondható, hogy a piaci források mennyisége a vizsgált 
időszakban közel kettő és félszeresére, a külföldi források volumene közel háromszorosára 
nőtt, bár ez utóbbi terén a 2014-es értékhez képest némi csökkenés figyelhető meg. Az állami 
költségvetési források a vizsgált időszakban – kisebb kilengésektől eltekintve – csekélyebb 
arányban növekedtek, majd 2016-ban jelentősen csökkentek (2013: 150 728 millió Ft; 2014: 
147 703 millió Ft; 2015: 162 176 millió Ft; 2016: 112 118 millió Ft). Arányait tekintve a 2008 
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és 2014 közötti időszakban a külföldi források részesedése növekedett, a vállalati forrásoké 
egy-egy év kisebb aránybeli növekedése mellett jellemzően stagnált, az állami források 
részaránya csökkent. Ez a trend 2015-ben némileg megtört, mivel ebben az évben az állami 
források részaránya az előző évi értékhez képest valamelyest növekedett, a külföldi források 
aránya ugyanakkor csökkenést mutatott. 2016-ban ismét növekedett a külföldi és a piaci 
források részaránya (ez utóbbié jelentősebb mértékben, 49,7%-ról 56,4%-ra), az állami 
költségvetési források aránya ugyanakkor nagymértékben csökkent (34,6%-ról 26,2%-ra). 

 
(Adatforrás: KSH) 

4. ábra: A hazai K+F források szerkezete (2006–2016) 

 
(Adatforrás: KSH) 

5. ábra: Magyarország K+F ráfordításának szerkezete a források arányában (2006-2016) 
 
A kutatók (FTE – teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám) összes 
foglalkoztatottakon belüli aránya Magyarország esetében 2007 és 2013 között közepes 
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mértékben nőtt (2007: 0,45%; 2013: 0,65%), 2014-től ugyanakkor csekély mértékben 
csökkent (2016: 0,60%). Az EU-átlaghoz képest (0,86%) még mindig jelentős az elmaradás e 
tekintetben. 

 
(Adatforrás: Eurostat) 

6. ábra: A kutatók (FTE) aránya az összes foglalkoztatott százalékában  
(2006–2016) 

 

1.5. Hazai kutató-fejlesztő helyek száma és létszámadatai 
 
A kutatás-fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy a vizsgált időszak legnagyobb részében a 
területen foglalkoztatottak száma emelkedett: a tényleges kutatói létszámokat figyelembe 
véve 2014-ben nagyjából 39 200-an dolgoztak kutatóként, 29%-kal többen, mint 2004-ben. 
2015-ben az emelkedés megállt, s néhány száz fős csökkenés következett be, majd 2016-ban 
ismét növekedett a kutatói létszám (2016: 38 915 fő). A kutatók száma mellett a K+F 
területen dolgozók (kutatók és segédszemélyzet együtt) teljes létszáma is növekedett az 
időszak jelentős részében (2007-2013), de 2014-től ez az érték folyamatos csökkenést mutat 
(a K+F segédszemélyzet mintegy 10%-os létszámcsökkenése miatt). 
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(Adatforrás: KSH) 

7. ábra: A kutatói létszám alakulása Magyarországon (2007–2016) 

 

 
(Adatforrás: KSH) 

8. ábra: A K+F létszám alakulása Magyarországon (2007–2016) 
 
A kutatóhelyek száma 2006 és 2013 között nőtt, 2014-ben és 2015-ben jelentősebben 
csökkent (2013: 3 159 kutatóhely; 2015: 2 801 kutatóhely), főként a vállalkozási K+F 
kutatóhelyek számának visszaesése miatt. 2016-ban a csökkenés mértéke valamelyest 
mérséklődött (2016: 2 727 kutatóhely). Megfordult ugyanakkor a 2011 óta tartó trend, 
miszerint a vállalkozási szféra adja a legtöbb kutatóhelyet: 2016-ban a piaci K+F 
kutatóhelyek csökkenésével párhuzamosan ismét növekedésnek indult a felsőoktatási 
kutatóhelyek száma (piaci szféra: 1 291 kutatóhely; felsőoktatás: 1 311 kutatóhely). A 
vállalkozási K+F kutatóhelyek számának csökkenése ellenére továbbra is e szektorban 
foglalkoztatták a legtöbb kutatót 2016-ban (vállalkozási K+F kutatói létszám: 16 726 fő; 
felsőoktatási kutatói létszám: 16 039 fő). 
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(Adatforrás: KSH) 

9. ábra: A kutató-fejlesztő helyek száma Magyarországon (2006–2016) 

 

 
(Adatforrás: KSH) 

10. ábra: A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges létszáma Magyarországon  

(2006–2016) 
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2. Bevételek 
 
2.1. Bevételi struktúra 

adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Működési, szolgáltatási bevétel, 
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

6 575,8 12 255,2 186,4 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 378,2 5 561,6 1470,5 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

4 447,4 3 784,3 85,1 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek 

11 541,8 11 251,2 97,5 

Finanszírozási bevételek  4 731,3 - 

Intézményi bevételek összesen  22 943,2 37 583,6 163,8 

Fejezeti bevételek   324,8 - 

Mindösszesen 22 943,2 37 908,4 165,2% 

 

 

Az intézményi saját bevételek több mint 60%-kal meghaladták a tervezett mértéket, aminek 
okai: 

• Az intézetek sikeres pályázati szereplése miatt évközben több európai uniós, 
valamint hazai – a főként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól 
kapott – pályázati bevétel folyt be. 

• Az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek voltak, mert a 2016-os 
költségvetés korai tervezése miatt kizárólag az akkor ismert bevételi tételeket 
tartalmazták. 

 

A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat az alábbi 
táblázat részletezi. 
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adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Működési, szolgáltatási bevétel, 
kamatbevételek, és egyéb 
bevételek 

10 303,6 10 393,7 12 255,2 117,9 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 

10,9 13 ,9 5 561,6 40011,5 

Államháztartáson kívülről, 
külföldről származó bevételek 

4 485,0 3 870,7 3 784,3 97,8 

Államháztartáson belülről 
származó bevételek 

 9 852,3 42 431,3 11 251,2 26,5 

Finanszírozási (értékpapír) 
bevételek 1 281,0 650,0 4 731,3 727,9 

Intézményi bevételek összesen 25 932,8 57 359,6 37 583,6 65,5 

Fejezeti bevételek 131,6 333,8 324,8 97,3 

Mindösszesen 26 064,4 57 693,4 37 908,4 65,7 

 
 
 

 
 11. ábra: Az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek saját bevételei 

(2015–2017, millió Ft) 
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2.2. A pályázati bevételek alakulása 

 

Az akadémiai kutatóintézet-hálózat bevételei 2017-ben is meghatározó arányban 
pályázatokból származtak.  

A ténylegesen befolyt pályázati bevételek nagysága az előző évihez képest kevesebb. 

• A hazai pályázatok túlnyomó többsége az OTKÁ-tól és a Kutatási Technológiai és 
Innovációs Alapból származott, amelyek az összes pályázati bevételek 49%-át teszik 
ki.  

• A különböző európai uniós és egyéb külföldi támogatású pályázatokból befolyt 
bevételek nagyságrendje az előző évi szinten maradt, amelyek az összes pályázati 
bevételek 32%-át teszik ki. 

A pályázatokon kiemelkedően (évi 1,3 milliárd Ft-ot meghaladó bevétellel) sikeres intézetek 
sorrendje: MTA Természettudományi Kutatóközpont, MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet. 

 

 

12. ábra: Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek pályázati 
bevételei (2015-2017, millió Ft) 
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3. Kiadások 
 
3.1. Kiadási struktúra 

adatok millió Ft-ban 

Kiadási jogcímek 2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Személyi juttatások 27 899,0 31 740,1 113,8 
Munkaadókat terhelő járulékok 7 448,3 7 287,0 97,8 
Dologi kiadások 15 522,6 19 956,5 128,6 
Beruházási, felújítási kiadások 1 689,1 9 461,5 560,2 
Pénzeszközátadások 198,5 1 352,6 681,4 

Finanszírozási (értékpapír) kiadások - 5 441,3 - 
Intézményi kiadások összesen 52 757,5 75 239,0 142,6 
Fejezeti kiadások 16 188,0 1 423,2 8,8 
Mindösszesen 68 945,5 76 662,2 111,1 

Az intézményi kiadások növekedésének „természetes oka”, hogy az MTA fejezet 
költségvetésében a költségvetési törvény jóváhagyásakor még fejezeti kezelésű 
előirányzatként szereplő tételek nagyobb része a felhasználás során intézményi kiadássá válik. 

Az összesített kiadás növekedésének oka ugyanakkor döntően az intézményi bevételek 
emelkedése (ezt az előzőekben bemutattuk), valamint az előző évi – kötelezettségvállalással 
terhelt – maradványok felhasználása (ezt az I/5. fejezetben mutatjuk be).  

 
3.2. Intézményi kiadások 
 

Az intézmények tényleges pénzforgalmi kiadásai 68 445,0 millió Ft-ot tettek ki, a 
pénzeszközátadások és a finanszírozási kiadások nélkül számítva. 

Ezek közül a legjellemzőbb – összehasonlítható – kiadási jogcímek a következők voltak: 
adatok millió Ft-ban 

Kiadási jogcím 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Személyi juttatások 27 760,5 28 618,5 31 740,0 110,9 
Munkaadókat terhelő járulékok 7 731,6 7 943,7 7 287,0 91,7 
Dologi kiadások 17 866,1 18 966,1 19 956,5 105,2 
Beruházási, felújítási kiadások 10 429,5 11 134,0 9 461,5 85,0 
Összesen 63 787,7 66 662,3 68 445,0 102,7 

 
A beruházási kiadások változását az MTA éppen folyó nagyberuházásaval összefüggő, évente 
változó támogatások okozzák. 2017-ben megindult az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóközpont fejlesztése. 
 
A dologi kiadások és a személyi kifizetések az előző évihez képest kis mértékben emelkedtek, 
amellyel biztosítani lehetett a feladatok megvalósítását. 
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13. ábra: A kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben  
(2015–2017, millió Ft) 
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4.  Fejezeti források felhasználása, pályázatok 
 

A 2017. évi költségvetési törvényben biztosított fejezeti támogatások felhasználása, 
pontosabban a forrásallokáció (vagyis a különböző programok támogatásának eljuttatása az 
intézményekhez) döntően pályázatokon keresztül történt. 

Mindez a szóban forgó támogatások erősen differenciált elosztását jelentette, kedvező 
helyzetbe hozva az innovatív, kiváló eredményeket elérő kutatókat, kutatócsoportokat, 
intézményeket.  
 

A pályázati rendszerben elosztott támogatások részletes bemutatása 

1. Infrastruktúra-fejlesztési pályázatok 
 
2017-ben az MTA két alkalommal írt ki kutatási infrastruktúra-fejlesztési pályázatot. A 
januári és őszi pályázati fordulók alapján a 2017. évi támogatásokat a táblázat utolsó oszlopa 
mutatja. (Összehasonlításként az előző két év adatait is közöljük.)  

adatok ezer Ft-ban 

Intézmény 2015. év 2016. év 2017. év 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 97 020 70 245 76 520 

MTA Atommagkutató Intézet 225 700 152 900 108 300 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 127 900 78 700 56 055 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 164 474 178 330 109 630 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 146 583 116 200 100 120 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 105 200 91 000 81 155 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 32 195 55 233 25 842 

MTA Nyelvtudományi Intézet 119 900 4 620 35 980 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 40 100 126 750 79 250 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 13 900 23 400 42 552 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 169 600 104 257 112 287 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 208 010 143 198 90 710 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 22 050 34 500 46 900 

MTA Természettudományi Kutatóközpont 209 300 119 855 159 700 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 275 000 205 530 174 640 

MTA Könyvtár és Információs Központ 101 500 91 000 54 862 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ   6 300 

MTA Üdülési Központ  12 230 14 870 

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága  8 000 8 000 

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia   700 

MTA Titkárság (központosított közbeszerzés) 77 580 60 000 57 627 

Összesen 2 136 012 1 675 948 1 442 000 
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2. Felújítási támogatás 

A különböző létesítmények állagának megóvását, illetve tényleges megújítását szolgáló 
támogatás összege 2017-ben 745,9 millió Ft-ot tett ki. (A költségvetési törvényben a felújítás 
723,8 millió Ft-tal szerepelt, az MTA egyéb források átcsoportosításával növelte az összeget.) 
A felújítási támogatás intézményi kör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

adatok millió Ft-ban 

Intézmény 
2015. év 2016. év 2017. év 

M Ft % M Ft % M Ft % 

Kutatóhálózat 507,1 62,1% 497,4 55,5 489,2 65,6 

Jóléti intézmények 43,5 5,3% 43,3 4,8 55,5 7,4 

MTA LGK (Székház, Nádor u., Budaörsi út) 243,6 29,8% 302,7 33,8 165,0 22,1 

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága  22,8 2,8% 49,6 5,5 36,2 4,9 

MTA Könyvtár és Információs Központ - - 3,9 0,4 - - 

Összesen 817,0 100,0% 896,9 100,0% 745,9 100,0% 
 

 

14–15. ábra: A felújítási támogatások felhasználása intézményi kör szerint  
(millió Ft, illetve százalék; 2015–2017) 

 
 

3. Lendület-kutatócsoport pályázatok 
A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának keretében eddig 143 Lendület 
kutatócsoport-vezető kapott csoportalakítási lehetőséget. A program 2009. évi elindításakor 5, 
2010-ben 7 kutatóintézeti Lendület-kutatócsoport indult, ami 2011-ben 7 kutatóintézeti és 9 
egyetemi csoporttal bővült. 2012-ben 20 kutatóintézeti és 17 egyetemi, 2013-ban 8 
kutatóintézeti és 6 egyetemi, 2014-ben 10 kutatóintézeti és 8 egyetemi, 2015-ben 6 
kutatóintézeti és 7 egyetemi, 2016-ban pedig 5 kutatóintézeti és 6 egyetemi nyertes kezdhette 
meg kutatásait. A 2017. évi pályázat alapján újabb 22 kutatócsoport jött létre 
(kutatóintézetekben 11, egyetemeken 11). 

A 2017. év végéig 40 akadémiai kutatócsoport projektje zárult le a támogatás intézményi 
beépülésével, két akadémiai kutatócsoport intézményi beépülés nélkül zárta ötéves 
tevékenységét. A 2011-ben és 2012-ben indult egyetemi kutatócsoportok öt éves támogatási 
időszaka is lezárult. Egy 2010-es akadémiai és egy 2012-es egyetemi csoport idő előtt (a 
hároméves értékelések alapján) megszűnt, egy 2014-ben alakult akadémiai kutatócsoport 
egyetemi áthelyezését kérvényezte 2017-től, egy 2015-ben alakult egyetemi kutatócsoport 
vezetője 2016-ban kérte a csoportja megszüntetését, egy 2014-ben indult egyetemi 
kutatócsoport szűnt meg 2017-ben a csoportvezető külföldre költözésével és egy 2017-es 
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nyertes egyetemi kutatócsoport 2018. január 1-jével indult. Így 2017 januárjában 84, 2017 
végén pedig 71 aktívan működő Lendület kutatócsoport volt, 35 akadémiai kutatóhelyen, 36 
pedig egyetemen. 35 Lendület kutatócsoport a 2017. év során zárta működését. 

A Lendület program 2017. évi pályázati felhívására 96-an jelentkeztek. A pályázók 35 
százaléka az élettudományok, 33 százaléka a matematika és természettudományok, 32 
százaléka pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről nyújtott be kutatási 
programot. A 22 nyertes közül heten az I., tizenketten a II. kategóriában, hárman pedig a 
gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatások támogatására meghirdetett 
„Célzott Lendület” kategóriában folytatják tudományos munkájukat, közülük kilencen a 
matematika és természettudományok, heten az élettudományok, hatan pedig a bölcsészet- és 
társadalomtudományok művelői. Egyaránt tizenegy nyertes pályázó alapíthatott önálló 
csoportot akadémiai kutatóhelyen, illetve egyetemen, az akadémiai nyertesek közül négyen, 
az egyetemi nyertesek közül hárman külföldről tértek haza. A Magyar Tudományos 
Akadémia öt éven keresztül, összesen 3 873 millió forinttal támogatja a Lendület program 
keretében kutatócsoportjaik munkáját. 

A Lendület programban 2017-ben felhasznált 3 175,9 millió Ft támogatásból 
1 588,0 millió Ft az MTA intézményeiben, 1 587,9 millió Ft az egyetemeken hasznosul. 

 

 

16. ábra: A Lendület program évenkénti támogatási összege és a támogatott csoportok száma 
(2009–2017) 
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A Lendület programra fordított támogatás 2017. évi összegét az alábbi táblázat mutatja be: 

Pályázat  
Kutatócsoportok 

száma (db) 

Támogatási 
összeg 

(ezer Ft) 

2011. évi pályázatok  3 74 408 

2012. évi pályázatok  17 193 414 

2013. évi pályázatok V. évi támogatás 14 492 271 

2014. évi pályázatok IV. évi támogatás 17 746 997 

2015. évi pályázatok III. évi támogatás 12 398 914 

2016. évi pályázatok II. évi támogatás 11 490 321 

2017. évi pályázatok I. évi támogatás 21 779 599 

Összesen  95 3 175 924 
 
A Lendület program 2017. évi intézmények szerinti támogatását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Intézmény / (kutatócsoportok száma) Támogatás 
(M Ft)  

MTA Agrártudományi Kutatóközpont (1) 14,418 
MTA Atommagkutató Intézet (-) - 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (6) 166,964 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (4) 101,843 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont (2) 77,400 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (6) 222,546 
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (3) 92,700 
MTA Nyelvtudományi Intézet (2) 49,000 
MTA Ökológiai Kutatóközpont (-) - 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (4) 117,563 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (1) 16,858 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (7) 288,934 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (1) 12,513 
MTA Természettudományi Kutatóközpont (10) 318,262 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (5) 109,032 
Az MTA kutatóintézmények összesen (52) 1 588,033 
Egyetemek összesen (43) 1 587,891 

Mindösszesen 3 175,924 
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17. ábra: Lendület-kutatócsoportok intézményenként (2014–2017; az adott évben támogatott 

csoportok száma) 

 

Az MTA kutatóhálózatában a legtöbb Lendület-kutatócsoport az MTA Természettudományi 
Kutatóközpontban működik (10 Lendület-csoport kapott támogatást a 2017. év folyamán). 
Szintén jelentős számú kutatócsoport részesült támogatásban 2017-ben az MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpontban (7 Lendület kutatócsoport), az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetben, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontban (6 Lendület 
kutatócsoport) és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban (5 Lendület kutatócsoport). Az 
egyetemi Lendület-csoportok többsége öt egyetemen (BME, DE, ELTE, SE, SZTE) működik, 
más egyetemeken mindössze 3 kutatócsoport működik a 2017 folyamán támogatásban 
részesülő 43 egyetemi Lendület-csoport közül. 
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18. ábra: Egy Lendület-kutatócsoportra jutó támogatás (millió Ft, 2015–2017) 

 

Azon kutatócsoportoknál, amelyek teljes évre szóló támogatást kaptak 2017-ben, a támogatás 
összege 21,7 és 84,4 millió Ft között alakult. Egyes 2017-ben záró Lendület kutatócsoportok 
– a támogatások folyósításának ütemezéséből kifolyólag – 2017-ben már nem részesültek egy 
teljes évre szóló támogatásból. A legmagasabb csoportonkénti támogatási átlaggal 2017-ben 
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, 
az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, az MTA Természettudományi Kutatóközpont és a 
Szegedi Tudományegyetem rendelkezett. 
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4. Európai uniós és egyéb külföldi és hazai kutatóintézeti pályázatok kiegészítő 
támogatása  

2017-ben is két ütemben volt lehetőség pályázati kiegészítő támogatások elnyerésére. A 
kutatóközpontok és kutatóintézetek összesen 1 054,0 millió Ft támogatásban részesültek a 
pályázat keretében. Pályázaton kívül 16,1 millió Ft támogatást biztosítottunk. A támogatást 
elsősorban az Európai Unió által kiírt, a jelentősebb egyéb külföldi pályázatok, illetve az Új 
Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok kiegészítő forrásaként lehetett felhasználni. 

Az első ütem támogatásának elosztása során legnagyobb részben önrészes pályázatokra 
irányult a támogatás, nagy részben az FP7 és H2020 keretprogram pályázataira. A második 
ütemben a H2020 program 2017-ben megjelenő pályázati kiírásokra történő felkészülés 
elősegítése volt az elsődleges cél, így összegszerűen a pályázati felkészülések támogatására 
irányult a legnagyobb támogatás, melyet a hazai forrást elnyert pályázatok kiegészítő 
támogatása követett. 

 
 

5. Vendégkutatói pályázat 

Az akadémiai kutatóhálózat megújítási programjának részeként a nemzetközileg kiemelkedő 
külföldi vendégkutatók magyarországi meghívására is lehetőség nyílt. A hazai kutatóhelyek, 
kutatócsoportok munkájában való részvételre szóló a Szakmai feladatok teljesítése címről az 
„MTA Vendégkutatói Program 2017” pályázatra összesen 16-an jelentkeztek. A független 
bírálók és a zsűri véleménye alapján az előterjesztő hét kutató meghívását hagyta jóvá, 
összesen 50 millió Ft összegben. A kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók 3-6 hónapot 
töltenek Magyarországon, bekapcsolódva az MTA egy-egy kutatóközpontjának és 
kutatócsoportjának tudományos tevékenységébe. 

 

Befogadó intézet Hónap Támogatás 
(millió Ft) 

MTA Atommagkutató Intézet 4 8,0 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 3 6,0 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 4 10,0 
MTA Nyelvtudományi Intézet 4 8,0 
MTA Ökológiai Kutatóközpont 6 6,0 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 6 4,8 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 3 7,2 
 
 
 

6. MTA Posztdoktori Kutatói Program 
 
Az MTA 2013-ban hirdetett először posztdoktori pályázatot. A 2017. évi Prémium 
Posztdoktori pályázati felhívásra 140 pályázat érkezett. A 36 hónapon át adható havi bruttó 
500 ezer Ft bértámogatást 25-en nyerték el, a program számukra évente 2,4 M Ft bruttó 
értékben dologi kiadásokra is biztosít keretet. Közülük nyolcan a matematika és 
természettudományok, nyolcan az élettudományok, kilencen pedig a bölcsészet- és 
társadalomtudományok területén végeznek kutatásokat. A nyertes pályázók 2017. szeptember 
1. és 2018. január 1. között kezdhették meg posztdoktori foglalkoztatásukat. 
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A posztdoktori támogatások 2017-ben a következőképpen alakultak: 

Pályázat 
Posztdoktorok 

száma 

Támogatási 
összeg 

(ezer Ft) 

2014. évi pályázatok  4 9 417 

2015. évi pályázatok (8 hónapra) 71 211 652 

2016. évi pályázatok (12 hónapra) 25 222 783 

2017. évi pályázatok (4 hónapra) 19 45 420 

Összesen 119 489 272 
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Az MTA kutatóhálózatának intézményei számára juttatott főbb 2017. évi tételeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

adatok millió Ft-ban 

Intézmény 
Költségvetési 

támogatás 

Infra-
struktúra 
fejlesztése 

Felújítási 
támogatás 

Lendület 
program 

támogatása 

EU-s és hazai 
kutatóintézeti 

pályázatok 
támogatása 

Mobilitás, 
konferencia-
szervezés és 

kiváló 
külföldi 
kutatók 

Poszt-
doktori 

támogatás 

Pályázati 
támoga-

tások 
összesen 
(2017) 

Egy kutatóra 
jutó átlagos 
pályázati 
támogatás  

MTA ATK 1 500,8 76,5 30,0 14,4 36,5 5,9 6,0 169,3 0,72 

MTA ATOMKI 820,5 108,3 22,0 0,0 45,9 15,1 9,6 200,9 2,01 

MTA BTK 1 844,3 56,1 20,0 167,0 37,4 17,4 47,9 345,8 1,12 

MTA CSFK 846,7 109,6 63,3 101,8 62,3 18,2 8,4 363,6 2,98 

MTA EK 1 436,5 100,1 88,3 77,4 39,9 5,2 2,9 313,8 1,90 

MTA KOKI 679,4 81,2 54,8 222,5 110,4 9,7 0,0 478,6 4,52 

MTA KRTK 791,5 25,8 2,8 92,7 33,5 4,7 4,1 163,6 1,39 

MTA NYTI 456,1 36,0 0,0 49,0 12,0 11,3 7,8 116,1 1,11 

MTA ÖK 762,9 79,3 41,5 0,0 24,6 9,7 9,6 164,7 1,57 

MTA RAMKI 592,2 42,6 11,1 117,6 30,4 2,6 18,4 222,7 2,06 

MTA SZTAKI 945,7 112,3 34,0 16,9 175,6 0,4 8,4 347,6 3,05 

MTA SZBK 1 316,4 90,7 45,6 288,9 14,8 6,5 8,9 455,4 2,27 

MTA TK 801,3 46,9 0,0 12,5 16,8 6,6 21,6 104,4 0,76 

MTA TTK 1 929,0 159,7 18,9 318,3 128,5 9,0 32,8 667,2 2,19 

MTA WFK 1 772,4 174,6 56,9 109,0 296,5 11,7 2,9 651,6 3,15 

Összesen: 16 495,6 1 299,7 489,2 1 588,0 1 065,1 134,0 189,3 4 765,3 1,96 
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A pályázatok révén elnyert támogatások egymáshoz viszonyított arányát és mértékét mutatja az alábbi ábra: 
 

 

19. ábra: A pályázati támogatások típusainak megoszlása az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2017, millió Ft) 
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A pályázatok révén elnyert, kutatószámra vetített támogatások egymáshoz viszonyított arányát és mértékét mutatja az alábbi ábra: 

 

20. ábra: Az egy kutatóra jutó pályázati támogatások megoszlása az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2017, millió Ft/kutató)
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5. Költségvetési maradványok 
Az intézmények költségvetési maradványának alakulása 

Az akadémiai intézmények alaptevékenységével összefüggő maradvány a következőképpen 
alakult: 
Maradvány összesen: 48 527,0 millió Ft 
 Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:  83,6 millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:  48 443,4 millió Ft 
 Ebből: 
 Intézményi bevételekből származó maradvány:  5 089,9 millió Ft 
 EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 
 kapott támogatások maradványa: 30 623,1 millió Ft 
 Fejezeti többlettámogatásokból származó maradvány: 12 730,4 millió Ft 

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Intézményi maradványok 10 987,7 39 954,6 48 527,0 363,6 
Fejezeti maradványok 4 983,8 755,6 232,4 15,2 

 

A 2015. évi fejezeti maradványainál jelentős tétel a Bölcsészet- és Társadalomtudományok 
Kutatóháza beruházás maradványa. (4 701,5 millió Ft.) 

2016-ban a maradványok nagysága jelentősen megemelkedett az intézményi pályázati 
bevételek jelentős összege miatt. A kiugróan magas maradvány oka egyes kutatóközponti, 
kutatóintézeti, 2016-ban több évre egyösszegben kapott GINOP-támogatások eddig fel nem 
használt része. A 2017. évi alaptevékenységi maradvány és a 317,1 millió Ft vállalkozási 
maradvány intézményenkénti összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 
A fejezeti maradvány alakulása 

Az MTA központi feladatainak 2017. évi maradványa az alábbiak szerint alakult: 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása: 218,1 millió Ft 
Határon túli tudósok és tudományos szervezetek támogatása:  9,9 millió Ft 
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítése: 4,4 millió Ft 
Összesen         232,4 millió Ft  
Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: - millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 232,4millió Ft 
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6. Létszámok 
2017-ben kismértékben növekedett a nem kutatói állomány létszáma. 

 

 

21. ábra: Az MTA kutatóközpontjainak és kutatóintézeteinek 
összlétszám-alakulása (2015–2017) 

 

Az MTA kutatóhálózatának legnagyobb átlagos statisztikai állományi létszámú intézménye az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont (457 fő), míg a második legnagyobb létszámú az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont (453 fő). 

Legnagyobb kutatói átlaglétszámmal az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
rendelkezik (309 fő), ez 19 fővel magasabb érték, mint a 2016. évi adat. 

2017-ben a legalacsonyabb átlagos statisztikai állományi létszámú intézmény a 
kutatóhálózaton belül az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és az MTA 
Nyelvtudományi Intézet volt (132-132 fő). A legkisebb kutatói átlaglétszámmal az MTA 
Atommagkutató Intézet (100 fő), az MTA Ökológiai Kutatóközpont (105 fő), az MTA 
Nyelvtudományi Intézet (105 fő), az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, valamint 
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (108 fő) rendelkezett 2017-ben. 
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22. ábra: A kutatók és a nem kutatók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása az 
MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben (2015–2017) 

 
Az MTA 2 439 kutatójának több mint egyharmada nő (36%), kutatóközponti (intézeti) szinten 
azonban a megoszlás nagyon változatos képet mutat. Az alábbi ábra segítségével az egyes 
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intézményeket, illetve részben az egyes szakterületeket is jellemző megoszlásról kapunk 
képet. A közvélekedést megerősítve az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben 
(6%), illetve az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (7%) dolgozik 
arányaiban (és abszolút számok tekintetében is) a legkevesebb női kutató. A női kutatók 
egyedül az MTA Nyelvtudományi Intézetben vannak többségben (63%), de további hét 
kutatóközpontban, illetve kutatóintézetben haladja meg arányuk a 40%-ot (MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont, MTA Ökológiai Kutatóközpont, MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont, MTA Természettudományi Kutatóközpont, MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont). 

 

 

23. ábra: Nemek szerinti megoszlás az MTA kutatóközpontjaiban és 
kutatóintézeteiben (2017) 

 

Kedvező fejlemény, hogy továbbra is erős az MTA kutatóhálózatán belül a fiatal 
középgeneráció. A korfa kedvező alakulása nem független attól, hogy a Lendület programban 
a sikeresen pályázók jelentős része 35–45 éves. 
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24. ábra: A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési 
szervekben foglalkoztatott kutatók korösszetétele (2017) 
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II.  Az MTA vagyoni helyzete 
 
Az MTA vagyoni helyzete évek óta stabilnak mondható, évről évre folyamatosan gyarapszik. 
 
2017. évben nagy ingatlanértékesítések nem történtek. Három korlátozottan piacképes 
martonvásári területrész került értékesítésre, melyek nem képeznek számottevő 
ingatlanértéket tekintettel arra, hogy azok korlátozottan piacképes csatornák és használatra 
alkalmatlan csatornaparti sávok.  
 
Ingatlanvétel 2017. évben nem történt.  
 
Vagyongazdálkodási szempontból a 2017. év legfontosabb eseménye a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományok Kutatóháza projekt teljes lezárása. A 2013. évben megkezdett 
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóház építése 2016 decemberében befejeződött, 
és 2017 első negyedévében beköltözött az MTA BTK, valamint az MTA TK, illetve 2017 
harmadik negyedévében az MTA KRTK is. A központi virtualizációs szerver infrastruktúra is 
átköltözött a HTK-ba. A kétpólusú üzemeltetés egységesítésre került a BTK kezében 
összpontosítva a közös használatú informatikai rendszer működtetését.  

Az MTA intézményhálózata által használt ingatlanok folyamatosan felújításra kerülnek, évről 
évre sikerül egy-egy ingatlant teljes körűen felújítani (MTA Nyelvtudományi Intézet 
épületének felújítása – Budapest, MTA CSFK soproni főépületének komplex felújítása – 
Sopron), ezért az ingatlanállomány értéke minden évben gyarapszik. 

 
1. A 2017. évi vagyoni helyzet részletes bemutatása 
 
 
Az MTA tv. 23. § értelmében az MTA vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény 
alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a 
tárgyi eszközök, a pénzeszközök, a befektetések és a részesedések is. 
 
Az akadémiai vagyon 2017. évi alakulását, összehasonlítva a 2016. évivel, a 20. számú 
melléklet mutatja be. A mellékletben látható, hogy 2017. évben a likvid eszközök állománya 
jelentősen megnövekedett a 2016. évihez képest, amelynek oka az előző évben beérkezett, de 
tárgyévben el nem költött nagymértékű pályázati bevételek. Az ingatlanok és az egyéb tárgyi 
eszközök értékében szintén számottevő volt az emelkedés, köszönhetően a 2017. évben 
befejezett beruházásoknak. 
 
Az egyes vagyonelemek arányának a 2016. évihez viszonyított változását a teljes vagyonon 
belül az alábbi diagrampár szemlélteti: 
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25. ábra: Az MTA vagyonának összetétele (%) és bruttó értéke 
(millió forint) 2016. december 31-én és 2017. december 31-én 

 
Az akadémiai vagyon részét képezik az intézményhálózat kezelésében lévő vagyonelemek, 
valamint az MTA Vagyonkezelő Kft. által kezelt részesedések és az MTA fejezet 
pénzeszközei is. 
 

2. Az egyes vagyonelemek összetételének és állományának változása 
 
2.1. Az immateriális javak értékének alakulása 

Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítását) az 
intézmények hatáskörébe tartozik. 

A szellemi termékek esetében elkészült az egységes eljárásrend, és 2013. március 1-jén 
hatályba lépett a Magyar Tudományos Akadémia Szellemitulajdon-kezelési szabályzata. A 
központi szabályzatban meghatározott irányelvek alapján megtörtént az intézményi 
szabályzatok kidolgozása. 

 

  

2,9%
28,1%

32,2%

3,7%

33,1%

2017. év

Immateriális javak (5 740,4 millió Ft)

Ingatlanok (55 006,3 millió Ft)

Egyéb tárgyi eszközök (63 197,6 millió Ft)

Részesedések (7 188,0 millió Ft)

Likvid eszközök (64 847,7 millió Ft)

Mindösszesen:  195 980,0 millió FtMindösszesen:  172 866,6 millió FtMindösszesen:  172 866,6 millió FtMindösszesen:  195 980,0 millió FtMindösszesen:  195 980,0 millió Ft
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2.2. Az ingatlanok értékének alakulása 

2.2.1. Változások az ingatlanállományban 

Ingatlanértékesítés 

 

Martonvásári 3 db korlátozottan piacképes ingatlan értékesítése  
 
Az értékesítés tárgyát a Martonvásár 053/20, 054/4 és 211/2 helyrajzi számú ingatlanok 
képezték, melyek elhelyezkedésük, méretük és funkciójuk (csatornák és udvar megnevezésű 
ingatlan) alapján korlátozottan piacképesek. A fenti három ingatlant a Martonvásári 
Önkormányzat kívánta megvásárolni. 
 

1) 053/20 hrsz., teleknagyság: 454 m2, művelési ág: kivett udvar, 
2) 054/4 hrsz., teleknagyság: 598 m2, művelési ág: kivett csatorna, 
3) 211/2 hrsz., teleknagyság: 3022 m2, művelési ág: kivett csatorna. 

 
A zárt meghívásos pályázattal történt értékesítés időpontja: 2017. december 8. 
Az adásvételi szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2018. II. negyedév. 
Az ingatlan birtokának átadása: 2018. II. negyedév. 
 
Együttes értékesítési ár: 1 millió Ft 
 
Folyamatban lévő beruházások és komplex felújítások 
 

1. MTA Nyelvtudományi Intézet épületének komplex felújítása 
 
Bekerülési költsége: 660 millió Ft 

Az MTA NYTI Benczúr utcai épületének felújítására 660 millió forint összegű támogatást 
adott az MTA. 2016-ban elkezdődött a tervezés és a közbeszerzés előkészítése, 2017. 
áprilisban kiválasztásra került a nyertes kivitelező. A beruházás 2017. június végén kezdődött 
meg. 

Az épület felújítása során építészeti, elsősorban belsőépítészeti munkákat végeznek, többek 
között alaprajzi átalakításokat, akadálymentesítést, korszerű fogadó-előtér kialakítását, 
festést-mázolást, a burkolatok cseréjét. Továbbá személyfelvonó csere, az udvari 
homlokzaton hőszigetelés; kertrendezés; teljes gépészeti és épületvillamossági felújítás, új 
fűtési és hűtési rendszer valamint tűzjelző rendszer kiépítése történik meg. 

2017 novemberében a vállalkozási szerződés módosítására került sor a teljesítési határidő és 
műszaki feladatok tekintetében. (Az eredeti teljesítési határidő 2017. december 1. volt.) Az 
épület felújításának a befejezése 2018. március 31-én történt meg.  

2. MTA CSFK soproni főépületének komplex felújítása 
 
Bekerülési költsége: 600 millió Ft 
 
Az MTA az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet soproni főépületének komplex 
(külső-belső) felújítására összesen bruttó 600 millió forint összegű támogatást nyújtott. Az 
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évek során a panelszerkezetű épület homlokzata omlásveszélyessé vált, gépészeti 
berendezései energetikai és biztonsági szempontból egyaránt elavultak, ezért időszerű volt 
egy teljes körű felújítás. Az első közbeszerzési eljárás 2017 augusztusában eredménytelenül 
zárult (az építőipar általános fellendülésére visszavezethető okok miatt). A második 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes lett és 2017. október 16-án megtörtént a 
szerződéskötés és a munkaterület átadása. A kivitelezés befejezése 2018. július 31-ére 
várható. 

Az épület kívül új burkolatot és hőszigetelést kap. Belül felújítják a kutatói szobákat és a 
laborhelyiségeket. Emellett – átalakítások és modernizálások révén – előadó- és 
konferenciatermeket hoznak létre.  

 
Befejezett felújítás 
 

1. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont főépületének komplex felújítása II. 
ütem  

 
Teljes bekerülési költség: 1.309 millió Ft. 
 
Az MTA az MTA SZBK Labor- és Izotópépület komplex felújításának I. ütemére 
vonatkozóan 2014. évben összesen bruttó 530 millió forint összegű, 2015. évben bruttó 116,5 
millió forint összegű támogatást nyújtott. A kutatóközpont bruttó 22,5 millió forint önerőt 
biztosított a projekthez.  
 
Az I. ütemben az épületkomplexum felén újult meg a gépészet, a hűtő-fűtő rendszer. A külső 
hőszigetelés és a nyílászárók cseréje mintegy 60 %-ban valósult meg.  
 
A II. ütemben a korábbi ütemben megkezdett munkálatok folytatására került sor, teljessé téve 
a rekonstrukciót. A II. ütem forrásigénye bruttó 511 millió forint volt. 
 
A komplex beruházás a trafóházi átalakítással együtt 2017-ben befejeződött, melynek során a 
bővülő elektromos igény kiszolgálása érdekében az eddigi teljesítményű transzformátorok 
helyett nagyobb teljesítményű transzformátorok beépítésére került sor). Trafóházi átalakítás 
bekerülési költsége: 78 millió Ft. 
 
2017-ben az intézet III. számú üvegházának hűtés-fűtés korszerűsítése (négycsöves rendszer 
kialakítása), valamint a kapcsolódó hűtőgépházi kapacitás bővítése is megvalósult, mellyel 
biztonságosabb és energiatakarékosabb az üvegházak üzemeltetése. Bekerülési költség: 51 
millió Ft. 
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2. MTA RAMKI épületének tet őtér beépítése 
 
Bekerülési költsége: 102 millió Ft 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete 1958 óta 
működik a Reáltanoda utcai Redl-palotában. Az épület sok éven át küzdött helyhiánnyal, 
melynek enyhítésére 1999-ben a Reáltanoda utca 11. számú épület melletti oldalszárnyon 
részleges tetőtér beépítés valósult meg. További területhez már csak az udvar nyugati oldalán, 
a Reáltanoda utca 17. számú épület melletti szárny tetőterének beépítésével lehetett jutni. Az 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött I. emeleti díszterem fölötti tetőtér beépítése 2017 első 
félévében került kivitelezésre. A létrejött épületrészben kilenc új, tágas kutatói szoba került 
kialakításra, ezzel is segítve a Kutatóintézetben egyre növekvő számú fiatal kutató 
elhelyezését. Az új épületrész tágas és fényes a nagy üvegfelületeknek köszönhetően, 
klimatizált, árnyékolt, kamerával védett és tűzvédelmi szempontból is tökéletesen biztosított, 
a jelenleg hatályos előírásoknak teljes mértékben megfelelően. 
 

2.2.2. Az ingatlanállomány könyv szerinti értéke 

A fentebb részletezett változásokat követően 2017. december 31-i fordulónappal az 
ingatlanállomány könyv szerinti értékének részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása 
Az egyéb tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az intézmények hatáskörében történik. Az 
MTA Alapszabályának rendelkezése szerint az 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi 
eszközök értékesítéséhez az MTA elnökének engedélye szükséges. 50 millió Ft egyedi bruttó 
érték feletti tárgyi eszköz értékesítésére 2017. évben az MTA intézményeiben nem került sor. 

Az MTA gép-műszer állományának intézményenkénti alakulását a 21. számú melléklet 
mutatja be.  

 

3. A gazdasági társaságokban lévő részesedések alakulása 
A részesedések állományának alakulását a 23. számú melléklet mutatja be.  

A társasági részesedések száma, az intézeti tulajdonosi képviselettel működő társaságok 
esetén 2 társasággal növekedett. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont két 
Akadémián kívüli partnerrel új társaságot alapított, valamint az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont egy meglévő, működő társaságból magánszemély tulajdonosokat vásárolt ki és 
lépett a helyükbe új tulajdonosként. 

a) Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 2017 júniusában 2,7 
millió Ft-os jegyzett tőke befizetésével, 90%-os tulajdonosként megalapította a 
Magyar Csillagászati Nonprofit Kft -t. A 3 millió Ft-os jegyzett tőkéjű gazdasági 
társaság további tulajdonosai, 5-5% üzletrésszel, a Magyar Csillagászati Egyesület, 
valamint a Bajai Obszervatórium Alapítvány. A nonprofit kft. tevékenységének egyik 
fő iránya a tudomány népszerűsítése, a csillagászati tudományos ismeretterjesztés. A 
tevékenység kiinduló alapeleme a 2019. évi Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai 
Diákolimpia lebonyolítása. A tulajdonosok a Kft. aktív pályázati tevékenységére 
alapoztak az üzleti tervben, melyben az Európai Űrügynökség és további EU-s űripari 
pályázatokon való sikeres részvétellel számoltak. 
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b) Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont ja 2017 decemberében, névértéken, 3.680 
E Ft, 50,83% tulajdoni arányt biztosító üzletrészt vásárolt a Prebázis Termelő és 
Kutató Kft -ben. A Kft. feladata a Kutatóközpont által nemesített növényfajok 
fajtáinak, fajtajelöltjeinek és törzseinek fajtafenntartó nemesítése, valamint szuperelit 
vetőmag előállítása. A Kft. látja el a kutatóközponti érdekeket szolgáló nem kutatási 
tevékenységeket, és gépi talajművelést végez a kutatóközpont kísérleti területein, 
kezeli a kísérletek előveteményeit, és egyéb gépi munkákat végez az intézet részére 
(utak és árkok kezelése, hókotrás stb.). Az üzletrész vásárlás célja a szakmai felügyelet 
erősítése. 

A részesedések értékét a két társaság jegyzett tőke befizetései növelték. 

A részesedések értékét csökkentette, hogy az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézete a DIFILTON-ARC Kft-ben lévő, 780 E Ft névértékű, 26% tulajdoni arányt 
biztosító üzletrészre, a társaság veszteséges működése miatt, értékvesztést számolt el, ezért a 
fent említett mellékletben az üzletrész 484 E Ft-os értéken szerepel. 

Az MTA Vagyonkezelő Kft. üzletrészének értéke nem változott. 

A fenti változások eredményeként a részesedések értéke a 2016. évi 7.181.914 E Ft-ról 
7.187.998 E Ft-ra nőtt. 

 

 

3.2. Az MTA által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban, a 
vállalkozásoktól származó osztalék bevétel 

 
Az előző évi 2 osztalékfizető vállalkozással szemben, 4 cégtől érkezett osztalék 2017-ban. Az 
intézmények osztalékbevételként 39.500 E Ft-ot realizáltak, ami az előző évi 29.179 E Ft-os 
osztalékbevételt 35%-kal haladja meg. 

Az elért osztalékbevétel aránya a részesedések állományához viszonyítva az előző évi 1,2%-
os arányról 1,7%-ra nőtt. 
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III. Az akadémiai intézmények működési költségvetése 
 
1. Kutatóközpontok és kutatóintézetek 
 
Az alábbi táblázat az akadémiai kutatóintézet-hálózatot a 2017. évi struktúrában mutatja be: 

Az MTA kutatóközpontjai, 
önálló kutatóintézetei 

Törzs-
könyvi 
azono-

sító 

Székhely 
A kutatóközpontokat alkotó 

intézetek 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
www.agrar.mta.hu 
 

300519 Martonvásár 

Állatorvos-tudományi Intézet 
Mezőgazdasági Intézet 
Növényvédelmi Intézet 
Talajtani és Agrokémiai Intézet 

MTA Atommagkutató Intézet  
www.atomki.hu 300344 Debrecen 

 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont  
www.btk.mta.hu 300629 Budapest 

Filozófiai Intézet 
Irodalomtudományi Intézet 
Művészettörténeti Intézet 
Néprajztudományi Intézet 
Régészeti Intézet 
Történettudományi Intézet 
Zenetudományi Intézet 

MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont 
www.csfk.mta.hu 

300322 Sopron 

Földrajztudományi Intézet  
Földtani és Geokémiai Intézet 
Geodéziai és Geofizikai Intézet 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  
www.energia.mta.hu 327042 Budapest 

Atomenergia-kutató Intézet 
Energia- és Környezetbiztonsági Intézet 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 

MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet www.koki.hu 300520 Budapest 

 

MTA Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 
www.krtk.mta.hu 

300685 Budapest 
Közgazdaság-tudományi Intézet 
Regionális Kutatások Intézete 
Világgazdasági Intézet 

MTA Nyelvtudományi Intézet 
www.nytud.hu 300575 Budapest 

 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 
www.okologia.mta.hu 300542 Tihany 

Balatoni Limnológiai Intézet 
Duna-kutató Intézet 
Ökológiai és Botanikai Intézet 

MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet  
www.renyi.hu 

300333 Budapest 
 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet 
www.sztaki.hu 

300399 Budapest 
 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
www.szbk.u-szeged.hu 

300564 Szeged 

Biofizikai Intézet 
Biokémiai Intézet 
Genetikai Intézet 
Növénybiológiai Intézet 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
www.tk.mta.hu 
 

325181 Budapest 

Jogtudományi Intézet 
Kisebbségkutató Intézet 
Politikatudományi Intézet 
Szociológiai Intézet 

MTA Természettudományi Kutatóközpont 
www.ttk.mta.hu 
 
 

329497 Budapest 

Anyag- és Környezetkémiai Intézet 
Enzimológiai Intézet 
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai 
Intézet  
Szerves Kémiai Intézet 
Agyi Képalkotó Központ 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
www.wigner.mta.hu 327064 Budapest 

Részecske- és Magfizikai Intézet 
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet  
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A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek feladatai és költségvetési adatai 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és 
fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára 
hasznos és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 3 839,1 3 833,9 3 506,8 4 723,8 123,2 
Bevételek 4 269,4 8 564,6 3 506,8 12 712,5 148,5 
ebből:       
saját bevételek 2 224,6 6 118,0 2 006,0 2 689,6 44,0 
előző évi maradvány 435,5 430,3  4 730,6 1099,4 
költségvetési 

támogatás 1 609,3 2 016,3 1 500,8 5 292,3 262,5 
Átlaglétszám 448 426 444 457 107,3 

 

MTA Atommagkutató Intézet 

Az intézet alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Ezzel 
hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos 
kultúra fenntartásához. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos 
szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak a környezetkutatásban, a 
földtudományban, a régészetben és a gyógyászatban. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 1 855,7 1 510,7 1 472,4 1 757,1 116,3 
Bevételek 1 987,1 5 969,7 1 472,4 6 424,1 107,6 
ebből:       
saját bevételek 522,0 4 738,8 651,9 863,3 18,2 
előző évi maradvány 352,0 131,4  4 459,0 3393,5 
költségvetési 

támogatás 1 113,1 1 099,5 820,5 1 101,8 100,2 
Átlaglétszám 200 174 180 182 104,6 

 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a 
régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat 
művelő és koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a 
művelődés, a művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti 
hatáskörbe utalt – kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti 
vonatkozásainak nemzetközi összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és 
nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva elősegíti a bölcsészettudományi kutatások 
sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben. 
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adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 2 629,9 2 672,3 2 144,3 2 818,8 105,5 
Bevételek 3 154,0 3 209,0 2 144,3 3 903,5 121,6 
ebből:       
saját bevételek 485,7 558,5 300,0 756,9 135,5 
előző évi maradvány 610,8 524,1  536,6 102,4 
költségvetési támogatás 2 057,5 2 126,4 1 844,3 2 610,0 122,7 
Átlaglétszám 397 386 400 406 105,2 

 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és 
geofizikai) felfedező kutatásokat folytat, és felhasználásra készíti elő eredményeiket. 
Alapkutatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, 
terepi és laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új 
módszerek kialakítására törekszik. Működteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, valamint 
obszervatóriumokat tart fenn. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 3 578,4 1 612,0 1 286,1 11 526,7 715,1 
Bevételek 3919,9 3 375,0 1 286,1 13 436,1 398,1 
ebből:       
saját bevételek 1660,8 1 823,9 439,4 10 366,0 568,3 
előző évi maradvány 1 027,3 341,6  1 762,9 516,1 
költségvetési 

támogatás 1 231,8 1 209,5 846,7 1 307,2 108,1 
Átlaglétszám 197 202 211 198 98,0 

 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris 
biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi 
blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus 
zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, 
gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, az izotóp- és nukleáris kémia, a 
sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén 
katalízis és az ún. megújuló energiaforrások, valamint a műszaki és anyagtudományok 
területén.  
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adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 4 010,8 4 170,5 3 896,9 4 809,5 115,3 
Bevételek 4 165,7 5 366,9 3 896,9 6 986,7 130,2 
ebből:       
saját bevételek 2 429,5 3 564,4 2 460,4 3 887,3 109,1 
előző évi maradvány 33 ,8 155,0  1 196,4 771,9 
költségvetési támogatás 1 702,4 1 647,5 1 436,5 1 903,0 115,5 
Átlaglétszám 350 352 379 349 99,1 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alapkutatások állnak, így az 
idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és 
epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri 
szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot 
alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, 
elektrofiziológiai, neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb 
eljárásokkal. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 2 793,2 2 656,0 1 881,6 4 608,4 173,5 
Bevételek 3 987,8 3 797,7 1 881,6 8 831,7 232,6 
ebből:       
saját bevételek 1 363,6 1 416,3 1 202,2 2 966,2 209,4 
előző évi maradvány 1 424,1 1 194,6  1 141,6 95,6 
költségvetési 

támogatás 1 200,1 1 186,8 679,4 4 723,9 398,0 
Átlaglétszám 184 192 170 196 102,1 

 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudományokban, a 
világgazdasági és regionális témákban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal 
határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi 
gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők 
tudományos elemzése. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 1 366,7 1 262,7 1 328,2  1 375,8 109,0 
Bevételek 1 444,4 1 448,7 1 328,2 1 668,8 115,2 
ebből:       
saját bevételek 407,4 473,3 536,7 417,5 88,2 
előző évi maradvány 131,2 77,7  186,1 239,5 
költségvetési 905,8 897,7 791,5 1 065,2 118,7 
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támogatás 
Átlaglétszám 179 171 203 167 97,7 

 

MTA Nyelvtudományi Intézet 

Az intézet alapfeladata tudományos kutatások folytatása a magyar nyelvészet, az általános és 
alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén, a magyar irodalom és 
köznyelv nagyszótárának elkészítése, archív anyagainak gondozása. Tudományos 
megközelítésben vizsgálja a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül 
beszélt kisebbségi nyelveket, valamint az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket. 
Kiegészítő feladatként nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozásával, számítógépes 
alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotásával, valamint közönségszolgálati 
tevékenységgel és szakértői vélemények készítésével is foglalkozik. Mindezek mellett az 
intézetben működtetett MTA-ELTE Elméleti Nyelvészet Tanszék révén részt vesz a 
felsőoktatásban is. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 983,5 801,8 631,8 1 114,1 138,9 
Bevételek 1 269,5 970,2 631,8 1 590,7 164,0 
ebből:       
saját bevételek 452,1 152,6 175,7 791,4 518,6 
előző évi maradvány 168,7 286,0  168,4 58,9 
költségvetési 

támogatás 648,7 531,6 456,1 630,9 118,7 
Átlaglétszám 140 138 133 132 95,7 

 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és 
változásait vizsgálja az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá 
nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat folytat. A tájhasználat, a vízhasználat, a 
tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás 
tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú 
távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 1 345,1 1 371,5 1 231,8 1 713,3 124,9 
Bevételek 1 614,7 3 551,1 1 231,8 3 915,4 110,3 
ebből:       
saját bevételek 603,0 2 347,0 468,9 697,5 29,7 
előző évi maradvány 84,3 269,7  2 179,7 808,2 
költségvetési támogatás 927,4 934,4 762,9 1 038,2 111,1 
Átlaglétszám 215 201 197 202 100,5 

 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
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Az intézet kutatási feladatai a következők: alapkutatás a matematikai struktúrák témájában, 
matematikai analízis és alkalmazásai, alap- és alkalmazott kutatás a sztochasztika, a diszkrét 
matematika, valamint a bioinformatika területein. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata 
az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 1 261,3 1 359,4 885,7 1 487,8 109,4 
Bevételek 1 422,7 1 649,7 885,7 1 657,9 100,5 
ebből:       
saját bevételek 663,5 716,9 293,5 517,6 72,2 
előző évi maradvány 45,1 161,4  290,4 179,9 
költségvetési támogatás 714,1 771,4 592,2 849,9 110,2 
Átlaglétszám 124 133 104 132 99,2 

 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 

Az intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai, alkalmazott 
matematikai alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése, és az itt megszerzett speciális 
ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, a rendszertervezés és a rendszerintegrálás, a 
tanácsadás, az oktatás és a szoftverfejlesztés területén. Kiemelt kutatási területek: automatizált 
irányítási rendszerek, CNN – Analogikai Celluláris új elvű számítógép, GRID 
számítóhálózatok, elosztott számítási architektúrák, mérnöki és menedzsmentintelligencia, 
nagy sebességű hálózatok és biztonsági kérdéseik, képfelismerés és képfeldolgozás, 
világháló-informatika, matematikai informatika. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 3 337,8 5 231,0 3 290,7 3 262,4 62,4 
Bevételek 6 082,8 7 480,7 3 290,7 5 695,8 76,1 
ebből:       
saját bevételek 2 130,6 3 582,2 2 345,0 2 075,1 57,9 
előző évi maradvány 2 674,7 2 745,0  2 249,7 82,0 
költségvetési támogatás 1 277,5 1 153,5 945,7 1 371,0 118,9 
Átlaglétszám 225 228 264 220 96,5 

 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A biofizika 
területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való 
értelmezése és a biológiai anyagok vizsgálata különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A 
biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése 
biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel. 
A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata 
különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a 
fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és 
molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben, 
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algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 4 081,5 3 879,3 3 101,5 6 099,7 157,2 
Bevételek 5 141,1 15 738,5 3 101,5 15 478,1 98,3 
ebből:       
saját bevételek 1 628,9 12 680,1 1 785,2 1 755,4 13,8 
előző évi maradvány 1 377,9 1 059,6  11 859,2 1119,2 
költségvetési támogatás 2 134,3 1 998,8 1 316,3 1 863,4 93,2 
Átlaglétszám 414 401 395 431 107,5 

 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a 
kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont 
alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 1 107,8 1 118,1 991,5 1 261,5 112,8 
Bevételek 1 342,2 1 691,9 991,5 1 737,3 102,7 
ebből:       
saját bevételek 122,3 587,9 190,2 132,9 22,6 
előző évi maradvány 320,6 234,4  573,8 244,8 
költségvetési támogatás 899,3 869,6 801,3 1 030,6 118,5 
Átlaglétszám 161 166 167 170 102,4 

 

MTA Természettudományi Kutatóközpont  

A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus 
kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, valamint a kognitív 
idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik. 

Az MTA Titkárság 2015 decemberében az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban az 
indokolt intézkedéseket megtette, többek között 242,5 millió Ft egyszeri támogatást biztosított 
a TTK számára. Ennek eredményeképpen az Intézmény 2016. évi maradványa már 
kiegyensúlyozott likviditási helyzetet igazolt. 2017-ben az intézmény az elkészített 
konszolidációs terv szerint, kiegyensúlyozottan működött. 

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 5 122,3 4 244,0 3 254,7 4 169,9 98,3 
Bevételek 5 848,3 6 160,2 3 254,7 8 046,5 130,6 
ebből:       
saját bevételek 2 523,4 2 529,8 1 325,7 3 416,9 135,1 
előző évi maradvány 782,8 726,0  1 916,1 263,9 
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költségvetési támogatás 2 542,1 2 904,4 1 929,0 2 713,5 93,4 
Átlaglétszám 495 456 481 453 99,3 

 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú, 
illetve külföldi székhelyű kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános 
relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány, 
a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány 
területén számos esetben nemzetközi együttműködésben.  

adatok millió Ft-ban 
 2015. év 

(tény) 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 4 670,3 4 995,4 4 971,5 5 449,9 109,1 
Bevételek 6 465,7 7 294,0 4 971,5 8 541,5 117,1 
ebből:       
saját bevételek 2 964,0 3 094,3 3 199,1 3 770,3 121,8 
előző évi maradvány 999,9 1 795,5  2 298,6 128,0 
költségvetési támogatás 2 501,8 2 404,2 1 772,4 2 472,6 102,8 
Átlaglétszám 357 352 341 354 100,6 

 
 

1.1. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek (3. cím) 
  

A kutatóközpontok és kutatóintézetek fő gazdálkodási adatai 
adatok millió Ft-ban 

 2015. év 2016. év 2017. év 

Teljesítés Teljesítés Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások 41 983,4 40 718,6 33 875,6 94 590,2 50 737,7 

Bevételek 52 115,3 76 267,7 33 875,6 94 590,2 95 895,7 

Átlaglétszám 4 086 3 978 4 064  4 049 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 40 718,6 33 875,6 33 875,6 100 031,6 50 737,7 124,6 50,7 

ebből: személyi juttatás 17 346,6 17 759,4 17 759,4 33 810,4 20 156,5 116,2 59,6 

Bevétel 44 384,0 17 380,0 17 380,0 34 508,9 30 373,0 68,4 88,0 

Támogatás 21 751,5 16 495,6 16 495,6 29 973,6 29 973,6 137,8 100,0 
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Előirányzat-maradvány 10 132,2     35 549,1 35 549,1 350,9 100,0 

Létszám (fő)  3 978 4 069     4 049 101,8   

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 33 875,6 17 380,0 16 495,6 17 759,4 4 069,0 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció támogatása 78,8   78,8 64,6   

Minimálbéremelés támogatása 237,6   237,6 194,8   

Kulturális illetménypótlék 
támogatása 

27,2   27,2 22,2   

Prémiumévek program támogatása 1,6   1,6 1,3   

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

13 132,8   13 132,8 956,7 366,0 

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

11 687,5 11 687,5   1 325,9   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

          

Előirányzat-maradvány igénybevétel 35 549,1 35 549,1   13 485,5   

Finanszírozási tételek 5 441,4 5 441,4    

2017. évi módosított előirányzat 100 031,6 70 058,0 29 973,6 33 810,4 4 435,0 

 

Bevételi struktúra        
adatok millió Ft-ban 

Bevétel fajtája 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Működési, szolgáltatási bevétel, 
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

7 446,3 6 605,5 7 146,4 108,2 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10,3 4,2 9,0 214,3 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

4 393,7 3 800,5 3 723,6 98,0 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek* 

7 050,1 33 973,8 14 762,7 43,5 

Finanszírozási bevételek 1 281,0 650,0 4 731,3 727,9 

Összesen* 20 181,4 45 034,0 30 373,0 67,4 

Költségvetési támogatás 21 465,2 21 751,5 29 973,6 137,8 
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Maradványok igénybevétele  10 468,7 10 132,2 35 549,1 350,9 

Együtt 52 115,3 76 917,7 95 895,7 124,7 

Kiadási struktúra 
adatok millió Ft-ban 

Kiadások fajtája 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Személyi juttatások 17 027,7 17 346,6 20 156,5 116,2 
Munkaadókat terhelő járulékok 4 752,0 4 872,9 4 691,5 96,3 
Dologi kiadások 10 989,4 10 984,1 12 048,9 109,7 
Beruházási és felújítási kiadások 7 195,7 6 896,8 7 558,8 109,6 
Pénzeszközátadások 737,5 618,2 840,8 136,0 
Finanszírozási (értékpapír) kiadás 1 281,0 650,0 5 441,3 837,1 
Együtt 41 983,3 41 368,6 50 737,8 122,6 

 

A ténylegesen felmerülő kiadások és bevételek kb. 20%-os emelkedést mutatnak. Az 
intézményrendszer összességében kiegyensúlyozottan gazdálkodott. 

 
1.2. A kutatóközpontok és kutatóintézetek létszámhelyzete * 

adatok főben 

 2015. év 2016. év 2017. év Index % 
(2017/2016) 

Engedélyezett létszám 4 525 - -  
Záró létszám 4 184 4 095 4 257 104,0 
Teljes átlaglétszám 4 086 3 978 4 049 101,6 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 2 476 2 436 2 439 99,7 

ebből: nő 871 849 870 102,4 
Fokozat szerinti megoszlás     
• Akadémikusok 46 50 50 100,0 
• MTA doktora címmel 

rendelkezők 
285 274 294 105,1 

• Kandidátusok és PhD/DLA 
fokozattal rendelkezők 

1386 1 383 1 409 101,5 

• Fokozattal nem rendelkezők 759 729 686 94,1 
     

Korcsoport szerinti megoszlás (a fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma 
nélkül) 

• 30 év alattiak 286 291 265 91,1 
• 31–40 év közöttiek 782 717 740 103,2 
• 41–50 év közöttiek 577 633 656 103,6 
• 51–60 év közöttiek 373 364 343 94,2 
• 61–70 év közöttiek 246 255 259 101,6 
• 71 év felettiek 0 3 8 266,7 
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2. MTA Támogatott Kutatóhelyek (4. cím) 

Az MTA tv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az MTA kutatóhálózatába tartoznak a 
támogatott kutatócsoportok, amelyek adminisztrációs, gazdálkodási feladatait a Támogatott 
Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.  

A kutatócsoportok száma, összetétele 

2017-ben támogatott kutatócsoporti pályázatok kiírására és elbírálására került sor. A pályázati 
döntés alapján 81 kutatócsoport kezdhette el a munkát július 1-től. A 2013 júliusában indult 
15 kutatócsoporttal együtt így 2017. július 1-től összesen 96 támogatott kutatócsoport 
működik a hálózatban az alábbi tudományterületi megoszlásban: 37 a matematika és 
természettudomány-, 33 az élettudomány-, 26 humán- és társadalomtudomány területén.  

2017-ben összesen 11 egyetemi Lendület kutatócsoport nyert támogatást. Ebből 4 csoport a 
matematika és természettudományok-, 4 csoport az élettudományok-, 1 csoport a humán- és 
társadalomtudományok területén, 2 csoport pedig a Célzott Lendület keretén belül nyert 
támogatást. Figyelembe véve az 5 év lejártával működésüket befejező csoportok kilépését, 
2017 közepétől a TKI keretén belül összesen 42 Lendület kutatócsoport működik az alábbi 
tudományterületi megoszlásban: 16 a matematika- és természettudományok (beleértve a 2 
Célzott Lendület csoportot is)-, 21 az élettudományok- és 5 a humán- és 
társadalomtudományok területén.  

A kutatócsoport-hálózat tudományterületi megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

  

Támogatott 
kutatócsoportok 

Egyetemi 
Lendület-
csoportok 

Összesen 

száma 
meg-

oszlása 
száma 

meg-
oszlása 

száma 
meg-

oszlása 
Kutatócsoportok 96  42  138  
ebből:       
matematikai- és 

természettudományok 37 39% 16 38% 53 38% 
élettudományok 33 34% 21 50% 54 39% 
humán- és társadalomtudományok 26 27% 5 12% 31 23% 

A Támogatott Kutatócsoportok Irodája költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

adatok millió Ft-
ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 6 542,5 6 401,0                                                                                                                        3 471,8 6 456,8 100,9 
Bevételek 8 828,7 9 124,2 3 471,8 8 377,3 91,8 
ebből:       
saját bevételek 1 155,8 1 969,3 428,4 684,2 34,7 
előző évi maradvány 2 847,9 2 286,2  2 723,1 119,1 
költségvetési támogatás 4 825,0 4 868,7 3 043,4 4 970,0 102,1 
Átlaglétszám 758 998 656 826 82,8 
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Az egyetemi Lendület-kutatócsoportok és egyéb, MTA által támogatott egyetemi 
kutatócsoportok regionális megoszlását szemlélteti az alábbi térkép: 

 

26. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-
kutatócsoportok száma (2017) 

A térképen a 2017-ben az egyetemeken működő támogatott kutatócsoportok hálózatának és a 
Lendület-kutatócsoportok számának területi megoszlása látható. Az intézményekhez történő 
hozzárendelés az egyetemek székhelye alapján történt. Az MTA támogatott kutatócsoport-
hálózata esetében vannak kutatócsoportok, melyek egynél több befogadó intézményhez 
tartoznak; ezek a csoportok mindegyik befogadó intézménynél feltüntetésre kerültek. 

A térkép egyértelműen mutatja, hogy mind a támogatott kutatócsoportok, mind az egyetemi 
Lendület-csoportok a kutatóegyetemeken (BME, DE, ELTE, PTE, SE, SZTE) 
összpontosulnak. Regionálisan Közép-Magyarország (azon belül is a főváros) jelentős előnye 
állapítható meg; Budapest és Pest megye egyetemein 50 támogatott kutatócsoport és 26 
Lendület-csoport működik. A 2017-ben induló 11 egyetemi Lendület-csoport közül 6 fővárosi 
egyetemen kezdte meg működését. Az ország más részein az egyetemi kutatócsoportok 
regionálisan egy-egy egyetemhez, illetve a Dél-Dunántúl esetében két felsőoktatási 
intézményhez kötődnek (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem). A nyugat-dunántúli, 
illetve észak-magyarországi székhelyű felsőoktatási intézményekben csekély számú 
akadémiai finanszírozású kutatócsoport működik (Széchenyi István Egyetem: 1 Lendület 
kutatócsoport, Miskolci Egyetem: 2 támogatott kutatócsoport). 
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27. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-
kutatócsoportok tudományterületi megoszlása (2017) 

 

A térkép a 2017-ben az egyetemeken működő támogatott kutatócsoportok és a Lendület-
kutatócsoportok együttes tudományterületi megoszlását mutatja. A körök nagysága az 
egyetemeken 2017-ben akadémiai támogatással működő kutatócsoportok számától függ. A 
kisebb intézmények kutatócsoportjai jellemzően homogén tudományterületi megoszlást 
mutatnak (BGE, KE, ME, PPKE, SZE, SZIE). Kivételt képez a Pannon Egyetem, ahol 
mindhárom nagy tudományterületen működnek támogatott kutatócsoportok, illetve Lendület-
csoportok. Tudományterületileg homogén a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem; előbbi esetében az élettudományok, utóbbi esetében a 
matematikai és természettudományok terén működnek támogatott kutatócsoportok. A 
leginkább heterogén képet az ELTE és a nagy vidéki kutatóegyetemek (DE, PTE, SZTE) 
mutatják, amelyek több, eltérő tudományterülethez tartozó karral rendelkeznek. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 400,9 3 471,8 3 471,8 8 398,7 6 456,8 100,9 76,9 

ebből: személyi juttatás 3 424,9 2 379,8 2 379,8 4 626,9 3 622,2 105,8 78,3 

Bevétel 1 969,3 428,4 428,4 705,6 684,2 34,7 97,0 

Támogatás 4 868,6 3 043,4 3 043,4 4 970,0 4 970,0 102,1 100,0 

Előirányzat-maradvány 2 286,2     2 723,1 2 723,1 119,1 100,0 

Létszám (fő)  998 656     826 82,8   

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 3 471,8 428,4 3 043,4 2 379,8 656 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 2,5   2,5 2,1   

Minimálbéremelés támogatása 59,1   59,1 48,4   

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

1 865,0   1 865,0 842,8 56 

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

277,2 277,2   75,2   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -246,6   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 2 723,1 2 723,1   1 525,2   

2017. évi módosított előirányzat 8 398,7 3 428,7 4 970,0 4 626,9 712 
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Létszámhelyzet 

adatok főben 

 2014. év 2015. év 2016. év Index % 
(2016/2015) 

Engedélyezett létszám 578 - - - 
Teljes átlaglétszám 758 998 826 82,8 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 587 910 740 81,3 

ebből: nő 231 339 311 91,7 
Fokozat szerinti megoszlás     
• Akadémikusok 3 8 15 187,5 
• MTA doktora címmel 

rendelkezők 
48 62 55 88,7 

• Kandidátusok és PhD/DLA 
fokozattal rendelkezők 

397 625 490 78,4 

• Fokozattal nem rendelkezők 139 215 180 83,7 
     
Korcsoport szerinti megoszlás (a fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma 
nélkül) 

• 30 év alattiak 96 152 117 77,0 
• 31–40 év közöttiek 277 459 342 74,5 
• 41–50 év közöttiek 163 237 217 91,6 
• 51–60 év közöttiek 48 57 55 96,5 
• 61–70 év közöttiek 3 5 9 180,0 
• 71 év felettiek 0 0 0 - 
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3. MTA Könyvtár és Információs Központ (2. cím) 
 

A működés jogi és szervezeti keretei 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) – mint országos jelentőségű 
nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó 
nemzeti közgyűjtemény – a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka 
előmozdításának feladatát látja el. Két országosan kiemelt könyvtári szakmai program 
megvalósítása is a könyvtár keretein belül zajlik, az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program (EISZ), és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT). Az MTA 
Levéltára, amely 2017 decemberében elfogadott SZMSZ értelmében igazgatóságként 
működik, őrzi és rendszerezi az MTA emlékezetét, iratanyaga alapja a bicentenáriumi MTA 
történeti kutatásoknak.  

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 
szabályozza, ágazati irányítását az Emberi Erőforrás Minisztériuma látja el. A szakmai 
feladatokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény írja elő. Az intézmény 
hatályos alapító okiratát a Magyar Tudományos MTA elnöke adta ki 2247/12/2017 számú 
okiratában, hatályba lépésének napja 2017. június 30. 

 

Szakmai tevékenység 

A könyvtár  törzsgyűjteménye továbbra is vétel (18%), ajándék (42%), csere (25%), 
kötelespéldány (11%), Nemzeti Kulturális Alaptól kapott könyvek (3%) és az MTA Könyv 
és Folyóirat Bizottsága által támogatott kiadványok (1%) állományba vételével, összesen 
10 550 dokumentummal gyarapodott 107 620 536 naplóértékben. Könyvek esetében 
továbbra is az elsődleges gyűjtőkört lehetett csak érvényesíteni, a nemzetközi szakirodalom 
terén azt is nagy-nagy hézagokkal: 2017-ben a könyvtár 686 új kötettel gyarapodott 15 
millió Ft értékben. A folyóirat-vásárlás, különösen az elektronikus tartalmak elérésével 
széles spektrumot ölel fel, a könyvtárban átfogó, minden tudományterületre kiterjedő 
adatbázisok állnak a felhasználók rendelkezésére. A könyvtár 2017-ben 422 külföldi és 154 
magyar folyóiratot fizetett elő összesen évi 40 millió Ft értékben.  

Az év folyamán a könyvtár munkatársai felmérték, hogy cserepartnerei mely folyóiratokra 
tartanak igényt az Akadémiai Kiadó által kiadott folyóiratok közül. Ennek alapján az MTA 
KIK 2017-ben 7 millió Ft értékben rendelt folyóiratokat azzal a kettős céllal, hogy a magyar 
tudomány eredményeit határainkon túl is propagálja, illetve hogy cserepartnerein keresztül 
töredék áron férhessen hozzá a külföldi szakirodalomhoz. A könyvtár cserepartnereinek 
száma a beszámolási évben 711 volt változatos intenzitású kapcsolattartással: egyes 
partnerekkel évente csak egyszer cseréltek dokumentumot, 200 partnerrel azonban havi 
rendszerességgel dolgoztak. 2017 során a Keleti Gyűjtemény a nemzetközi csere 
eredményeképpen történő gyarapodása 141 kötet volt, 1 413 835 Ft értékben. 
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A REAL digitális gyűjtemény 28 661 dokumentummal bővült az elmúlt évben, így a 
könyvtár digitális gyűjteményének összetétele az alábbi:  

REAL 
Az MTA és/vagy OTKA által támogatott kutatási 
programok publikációi, kutatási jelentések 

58.568 

REAL-d Az MTA doktorainak és kandidátusainak dolgozatai 896 
REAL - EOD Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult művek 5 750 
REAL-J Folyóiratok 10 915 
REAL - MS Kéziratok 15 594 
REAL - PhD PhD- és DLA-dolgozatok 460 
REAL – R A külön gyűjtemények régi kiadványai 647 

 

2017 folyamán az MTA KIK csatlakozott a WorldCat elnevezésű világkatalógushoz. A 
csatlakozás első lépéseként 1500 tételből álló próbacsomagot küldött az Egyesült 
Államokban működő szolgáltatóhoz (OCLC – Online Computer Library Center. A 
csatlakozásunk legfőbb célja, hogy a határon túli magyar kutatókat segítsük, hiszen 
tudományos előmenetelükhöz lényeges a WorldCat-ben való megjelenés. 

Az év elején elkészült a törökbálinti DEPO területén lévő régi AKADIMPEX-raktár 1/3 
részének beépítése részben tömörpolcos, részben levéltári polcos kialakítással.  

Az Agora program keretében 40 alkalommal zajlottak különböző ismeretterjesztő 
programok, könyvbemutatók, és folytatódott az Akadémikus Arcképcsarnok elnevezésű 
sorozat is. Nagyszabású rendezvény keretében írt alá együttműködési megállapodást a 
tajpeji National Central Library és az MTA KIK vezetője és egyúttal felavatták a Keleti 
Gyűjteményben lévő Taiwan Resource Centre-t is. 
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A szakmai tevékenység összefoglaló adatai 
 

 Kurrens folyóiratok  

1. 
Nyomtatott  

formában 
A címek (féleségek) száma összesen 2 431 

2. A példányok száma összesen 2 499 
3. Digitális A címek (féleségek) száma összesen 39 121 

Könyvtárhasználat  

1. 
Használó (fő) 

Regisztrált használó 3 082 
2. A Regisztrált használóból újonnan regisztrált 482 
3. Aktív használó 2 620 
4. 

Használat 

Használatok  
(alkalom) 

Személyes (helybeni) használat összesen 38 332 
5. Az Összes személyes használatból 15 820 
6. 

Távhasználat 
telefon, fax, e-mail 5 265 

7. OPAC, honlap 13297 
8. Kölcsönzött dokumentum (db) 212 663 
9. Ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum (db) 0 
10. Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db) 14 726 
11. 

Könyvtárközi 
kölcsönzés 

Beérkezett kérés 636 
12. Adott 

dokumentum 
(db) 

Eredetiben 476 
13. 

Másolatban 
Nyomtatott formában 0 

14. Elektronikus formában 414 
15. Küldött kérés 901 
16. Kapott 

dokumentum 
(db) 

Eredetiben 778 
17. 

Másolatban 
Nyomtatott formában 3 

18. Elektronikus formában 83 
19. A referensz kérdések száma 5 284 
 

 

tevékenység 2017. december 31. 
nyitvatartási órák száma/hét 63 
nyitvatartási napok száma/év 258 
regisztrált használó 3 082 
személyes használat 38 332 
kölcsönzött dokumentum 212 663 
helyben használt dokumentum 14 726 
könyvtárközi kölcsönzés, beérkezett kérés 636 
könnyvtárközi, küldött kérés 901 
adatbázisok száma 42 
digitalizált dokumentumok száma 38 010 
állomány: könyv és bekötött folyóirat 1 602 767 
kulturális rendezvények, kiállítások, 
előadások 10 359 fő 
felhasználóképzés 94 alkalom/1055 fő 
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2017 tavaszán jelent meg Calliotheca címmel az Akadémiai Könyvtár kincseit bemutató 
díszalbum magyar és angol nyelven. A kötet 470 oldalon keresztül betekintést nyújt az MTA 
KIK páratlan gyűjteményei gazdagságába, az eredetiben ritkán látható csodálatosan díszített 
kódexek, ősnyomtatványok, ritka könyvek, kéziratok és tárgyak művészi felvételeken 
tárulnak az olvasó elé.  
A Jaffa Kiadóval közösen indított Lichniae ex Bibliotheca Academicae Scientiarum 
Hungaricae (érdekességek az MTA Könyvtárából) című sorozatunkban újabb két 
hasonmáskötet jelent meg: Hagymási Bálint: Művecske a bor és a víz dicséretéről és 
kárhoztatásáról, továbbá Toldy Ferenc: Utasítás a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára tisztviselői számára című kötetet. A kiadóval kötött megállapodás alapján 
decemberben látott napvilágot az Országos Széchényi Könyvtárral és a Sárospataki 
Református nagykönyvtárral együttműködésben az 1680-ban észlelt üstökös észleléséről 
szóló három korabeli ismertetés hasonmáskiadványa, melyhez egy-egy tanulmány is 
kapcsolódik. Szintén a Jaffa kiadóval való együttműködésben jelent meg Kodolányi János 
levelezése, Radnóti Miklós levelezése, valamint az Arany-emlékévhez kapcsolódóan a 
Kapcsos könyv is. 
A reformáció 500. évfordulója alkalmából jelent meg a Kossuth Kiadó és az MTA KIK 
közös kiadásában Sylvester János Újtestamentum-fordítása, az első teljes magyar 
Újszövetség, s egyben az első Magyarországon megjelent magyar nyelvű nyomtatványunk 
is. Az 1541-ben megjelent Újtestámentumnak Magyarországon jelenleg nincs teljes, ép 
példánya, ezért e mostani hasonmás egy olyan rekonstruált kiadás, amelyet több példányból 
állt össze. 
A Reformáció500 Emlékbizottság támogatásával közös kiadásban jelent meg Perényi Péter 
és Augustin Hirschvogel: Egybecsengés az ó- és újtestamentumban című műve. Az eredeti 
1550-ben Bécsben kiadott német nyelvű mű magyar műfordításban is olvasható. 
 

Az MTA KIK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

adatok millió 
Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 970,5 4 738,9 4 416,8 4 890,5 103,2 
Bevételek 1 098,5 4 919,8 4 416,8 5 233,0 106,4 
ebből:       
saját bevételek 292,7 4 058,2 3 879,9 4 242,6 104,5 
előző évi maradvány 131,2 128,0  180,9 141,3 
költségvetési támogatás 674,6 733,6 536,9 809,5 110,3 
Átlaglétszám 108 110 109 106 96,4 
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EISZ – Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti program 

Az EISZ az 1079/2012. (III. 28) kormányhatározat alapján szolgáltat digitális tartalmakat a 
hazai felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi kör számára.  

A program 2017. évi költségvetésének forrásai:  

A) Központi költségvetés: NKFI Alap 1426 millió Ft 

B) Intézményi önrész-hozzájárulás: 2081 millió Ft  

B/1) Ebből az állami és egyházi felsőoktatási intézmények számára EISZ önerő fedezésére 
az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság által biztosított céltámogatás: 1682 millió Ft 

Az EISZ iroda munkatársai az év folyamán az MTA KIK-ben 16, külső helyszíneken 5 
konzultációs rendezvényt tartottak. Emellett rendszeresen frissülő, informatív honlapot 
működtetnek. A program tagintézményeink száma 2017-ben elérte a 200-at (15,6%-os 
növekedés). Az adatbázisok használói: 

  266 000 egyetemi hallgató 
  18 000 felsőoktatási oktató és kutató  
  8000 kutatóintézeti munkatárs, muzeológus 
  5000 orvos, kórházi munkatárs 
  325 000 közkönyvtári, 10 000 levéltári felhasználó 
  Határainkon túli intézményeknél több mint 5000 felhasználó 

 
Az előfizetői kör bővülésének legfőbb oka az ADT+ adatbázishoz való ingyenes hozzáférés. 
Új intézménytípusok: egyházi gyűjtemények, valamint levéltárak is bejelentkeztek. Az 
intézmények számát befolyásolták a 2017-ben bekövetkezett szervezeti átalakulások is: 
intézményi összevonások, illetve szétválások úgy a felsőoktatás területén, mint a nonprofit 
kutatószférában. 
 

 

28. ábra: EISZ előfizető intézmények megoszlása intézménytípus szerint (2017) 
 

 

2017-ben a közel 200 intézményt számláló tagság részére 41 adatbázis beszerzésére került 
sor (2016-ban 26) közbeszerzési eljárás keretében, az alábbiak szerint.  
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ADATBÁZIS 

EISZ központi 
költségvetésből 

biztosított pénzügyi 
támogatás 

Előfizető 
intézmények 

száma 
Academic Search Complete 25% 59 
ACM Digital Library  10% 8 
ADT+ Arcanum 100% 185 
Akadémiai Kiadó Folyóirat 90% 75 
Akadémiai Kiadó MERSZ 0% 22 
Akadémiai Kiadó Orvosi 
Folyóirat 0% 24 
Akadémiai Kiadó Szótár 100% 153 
Alexander Street 0% 4 
Art and Architecture Sources 0% 3 
ATLA 0% 6 
British Medical Journals 0% 3 
Business Source Premier 0% 10 
CAB Abstracts 0% 5 
Cambridge 0% 12 
ClinicalKey 0% 4 
EconLit+fulltext 10% 8 
FSTA  0% 6 
Gale MLA-LRC ALS 0% 5 
Grove Art 0% 6 
Grove Music 0% 10 
InCites 0% 3 
IOP Science 0% 4 
JHCD  0% 9 
JSTOR Essential Collection 25% 40 
JSTOR Additional Collections 0% 21 
LegalSource 0% 5 
LWW 10% 4 
MathSciNet  10% 11 
Nature 0% 16 
ProjectMUSE  10% 7 
ProQuest 0% 8 
PsycArticles 0% 4 
Royal Society of Chemistry  0% 4 
Science Direct  37% 50 
ScienceMagazine  10% 12 
SciFinder  10% 7 
SciVal 0% 4 
SCOPUS  37% 50 
SpringerLink 50% 50 
The Philosopher's Index 0% 5 
UpToDate 0% 6 
Web of Science 37% 39 
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Az EISZ által működtetett COMPASS projekt célja egy olyan országos szintű adatbázis 
létrehozása, karbantartása és folyamatos működtetése, amely a nyilvános, közösségi 
könyvtárakban elektronikus formában elérhető kurrens és archív tudományos adatbázisok 
listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, 
ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi – annak érdekében, hogy a 
magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson az 
adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak 
elérésének lehetőségeiről és módjáról. 2017-ben versenyeztetési eljárás keretében 
kiválasztott informatikai fejlesztő cég bevonásával elkészült a Compass próbaverziója és 
elindult az üzemeltetés. A második félév során széles körben meghirdették az új 
szolgáltatást és a bevonták a partnerintézményeket. A COMPASS platform négy keresési 
lehetőség nyújtva könnyíti meg a kutatók információkeresési módszereit. 

 

MTMT – Magyar Tudományos Művek Tára 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2015. évi módosítása 
nyomán az adatbázisnak minden közpénzből készült tudományos publikáció bibliográfiai 
adatát tartalmaznia kell, és az MTMT működtetése az MTA közfeladatává vált, amelyet az 
MTA Könyvtár és Információs Központon keresztül lát el.  

Az MTMT eredeti programjának folyamatos működése mellett 2017-ben tovább folytatódott 
az új szoftver fejlesztése. Az év során megkezdték működésüket az MTMT új irányító és 
szakértői testületei az MTA Elnöki határozata alapján. 

 

Az MTMT statisztikai adatai (2017. december 31.) 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 739,0 4 416,8 4 416,8 5 235,3 4 890,5 103,2 93,4 

ebből: személyi juttatás 436,8 459,7 459,7 488,4 468,4 107,2 95,9 

Bevétel 4 058,2 3 879,9 3 879,9 4 244,9 4 242,6 0,0 99,9 

Támogatás 733,6 536,9 536,9 809,5 809,5 110,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 128,0     180,9 180,9 141,3 100,0 

Létszám (fő)  110 109     106 96,4   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

4 416,8 3 879,9 536,9 459,7 109 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 1,6   1,6 1,3   

Minimálbéremelés támogatása 6,0   6,0 4,9   

Kulturális illetménypótlék támogatása 29,1   29,1 23,9   

MTMT fejlesztésével kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

235,9   235,9 22,9 3 

MTMT üzemeltetésével kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

365,0 365,0   0,2   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -34,8   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 180,9 180,9   10,3   

2017. évi módosított előirányzat 5 235,3 4 425,8 809,5 488,4 112 
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4. MTA Titkárság Igazgatása (2. cím) 
 
Az MTA Titkárság az MTA tv. 19. §-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi 
feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, 
gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait – a pénzügyi-gazdálkodási 
terület tekintetében a fejezetet irányító szervi feladatokat ellátó – köztestületi költségvetési 
szerv. 

Törzskönyvi azonosító: 300201 
 
Honlap címe: www.mta.hu 

 

Az MTA Titkárság költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 8 641,9 8 777,5 8 695,6 8 922,6 101,7 
Bevételek 9 034,4 9 349,9 8 695,6 9 421,5 100,8 
ebből:       
saját bevételek 170,7 239,3 39,2 58,3 24,4 
előző évi maradvány 155,9 392,5  572,4 145,8 
költségvetési támogatás 8 707,8 8 718,1 8 656,4 8 790,8 100,8 
Átlaglétszám 166 176 178 167 94,9 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 777,5 8 695,6 8 695,6 9 421,5 8 922,6 101,7 94,7 

ebből: személyi juttatás 6 625,3 6 564,3 6 564,3 6 789,9 6 665,5 100,6 98,2 

Bevétel 239,3 39,2 39,2 58,3 58,3 24,4 100,0 

Támogatás 8 718,1 8 656,4 8 656,4 8 790,8 8 790,8 100,8 100,0 

Előirányzat-maradvány 392,5     572,4 572,4 145,8 100,0 

Létszám (fő)  176 178     167 94,9   

 
  

4624



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
adatok millió Ft-ban 

 
 
A 2015. évtől az MTA Titkárság költségvetésének része az akadémikusi és doktori 
tiszteletdíjak, Bolyai ösztöndíjak fedezete. 

Az akadémikusi és doktori tiszteletdíjakra, valamint a Bolyai-ösztöndíjakra a 2017. évben 
6 263,6 millió Ft-ot fordított az Akadémia. 

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások 

A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi 
munkáját az MTA havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai 
akadémikust élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát 
hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani.  

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított a Magyar 
Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel 
rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén 
megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Kormányrendelet állapítja 
meg. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos (szakmai, 
pénzügyi) feladatokat az MTA Titkárság látja el. 

Doktori tiszteletdíjak és Bolyai-ösztöndíjak 

A doktori címmel rendelkezők részére a tiszteletdíj folyósítása szintén a fenti 
kormányrendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló – a 316/2001. (XII. 28.) és 407/2017. (XII. 15.) 
Kormányrendeletekkel módosított – 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

8 695,6 39,2 8 656,4 6 564,3 178 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 1,1   1,1 0,9   

Minimálbéremelés támogatása 1,7   1,7 1,4   

Többletfeladat ellátásának 
támogatása 

131,6   131,6 -79,7 -1 

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

19,1 19,1   9,3   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

          

Előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

572,4 572,4   169,3   

2017. évi módosított előirányzat 9 421,5 630,7 8 790,8 6 665,5 177 
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Az ösztöndíj adómentességéről (2017. június 20-ai hatállyal) a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4. pontjának 4.36 alpontja rendelkezik. 

 
 Akadémikusok 

MTA 
doktora Kandidátus 

Bolyai 
Kutatási 
Ösztöndíj 

Rendes 
tagok 

Levelező 
tagok 

Külső 
tagok 

Özvegyi 
ellátás Árvaellátás 

Tiszteletdíj 
mértéke a 

2017. 
évben 

455 000 
Ft/hó 

353 900 
Ft/hó 

60 200 
Ft/hó 

az 
akadémikusi 
tiszteletdíj 

25%-a 

az özvegyi 
ellátás 50%-a 

90 000 
Ft/hó 3 000 Ft/hó 124 500 

Ft/hó 

Záró 
létszám: adatok főben 
2015. év 282 59 29 31 1 2659 1 519 
2016. év 294 54 31 33 1 2611 1 515 
2017. év 284 54 30 35 1 2612 1 284 

  

 

29. ábra: Doktori és akadémikusi tiszteletdíjak, hozzátartozói ellátások 
és Bolyai-ösztöndíjak jogosultjainak és támogatásának aránya 

(2015–2017) 
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5. MTA egyéb intézmények (5. cím) 
 
5.1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ (5. cím 1. alcím) 
 
Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) az MTA törvényben és az MTA 
Alapszabályában foglaltak alapján az akadémiai ingatlanvagyon kezelésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási tevékenységet végez közfeladatként. 
Alaptevékenysége az MTA központi, továbbá az akadémiai költségvetési szervek használati 
körén kívül eső ingatlanai létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a 
munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások 
menedzselése, ezen belül különösen: 

• az ingatlanok tartós vagy átmeneti létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása, 
• az akadémiai ingatlanok bérbeadása, hasznosítása, 
• építési beruházási, felújítási, lebonyolítási és műszaki ellenőri tevékenység,  
• a székházi, irodaházi és vári rendezvények szervezése, az azokkal kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
• a vári Vendégház és a DOMUS Vendégház üzemeltetése, szálláshelyek értékesítése, 
• az MTA tagjainak és az arra jogosultaknak szolgálati személygépkocsival történő 

hivatalos célú személyszállítása, a gépjármű-állomány teljes körű üzemeltetése, 
• az MTA Titkársága részére szolgáltatások biztosítása (írószerek, belépőkártyák 

kiadása, központi nyomtatórendszer működtetése, mobiltelefonokkal kapcsolatos 
ügyintézés), mobil és vezetékes telefon szolgáltatás közbeszerzés  

• az MTA intézményeinek bevonásával az MTA egészére vonatkozó közbeszerzések 
bonyolítása a villamosenergia-és földgázbeszerzés vonatkozásában. 

 
Törzskönyvi azonosító: 318408 
 
Honlap címe: www.lgk.mta.hu 
 
Az MTA LGK által üzemeltett épületek: 
• Székház 
• Nádor irodaház 
• Könyvtár épület 
• Vár épületegyüttes* 
• Kutatóház 

• Etele irodaház 
• Teréz irodaház 
• Domus vendégház 
• Vár vendégház 
• DEPO raktár 

• Humán Tudományok 
Kutatóháza 

• lakások, egyéb ingatlanok 

* csak 2017. január 31-ig 
 
Az MTA LGK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 4 273,7 6 095,0 1 598,1 3 235,0 53,1 
Bevételek 4 694,0 7 173,9 1 598,1 4 029,7 56,2 
ebből:       
saját bevételek 1 168,7 5 775,0 896,9 1 887,7 32,7 
előző évi maradvány 2 460,5 420,3  1 079,0 256,7 

költségvetési támogatás 1 064,8 978,6 701,2 1 063,0 108,6 
Átlaglétszám 134 129 139 118 91,5 
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Az adatok között a jelentős tényadat-változást az okozta, hogy a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományok Kutatóháza építésével összefüggő források és a beruházást irányító 
projektiroda az MTA LGK-hoz kerültek, amelyek az épület átadásával megszűntek. 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 095,0 1 598,1 1 598,1 4 144,7 3 235,0 53,1 78,1 

ebből: személyi juttatás 469,2 406,7 406,7 528,4 430,4 91,7 81,5 

Bevétel 5 775,0 896,9 896,9 2 002,7 1 887,7 32,7 94,3 

Támogatás 978,6 701,2 701,2 1 063,0 1 063,0 108,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 420,3     1 079,0 1 079,0 256,7 100,0 

Létszám (fő)  129 139     118 91,5   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 1 598,1 896,9 701,2 406,7 139 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 4,8   4,8 3,9   

Minimálbéremelés támogatása 4,8   4,8 4,0   

Többletfeladat ellátásának támogatása 352,2   352,2 23,0 -1 

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

1 105,8 1 105,8   76,8   

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

1 079,0 1 079,0   14,0   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 4 144,7 3 081,7 1 063,0 528,4 138 
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5.2. MTA Jóléti intézmények (5. cím 2. alcím) 

Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA 
Üdülési Központ. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján 2015. április 1-jétől 
azon költségvetési szervek, amelyek éves átlagos statisztikai létszáma a 100 főt nem éri el, 
nem tarthatnak fenn önálló gazdasági szervezetet, így gazdálkodási feladataikat az irányító 
szerv által kijelölt másik intézmény látja el. A törvényi szabályozás alapján a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke úgy rendelkezett, hogy az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde és 
az MTA Üdülési Központ gazdasági feladatait az MTA Létesítménygazdálkodási Központ 
látja el. 

 

• Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 
3–7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését 
biztosítja térítésmentesen. 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 
3–7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését 
biztosítja térítésmentesen. 

Törzskönyvi azonosító: 323428 

Honlap címe: aob.hu 

Üres férőhely esetében, lehetőség van külsős gyermekek gondozására, nevelésére, térítési díj 
ellenében. Ebben az esetben a térítési díj mértéke külsős gyermekek részére 76 ezer Ft/hó 
volt a 2017. évben. Az óvoda férőhelyeinek kihasználtsága – Elnök úr által engedélyezett 
létszámtúllépéssel – 2017-ben átlagosan 92,3%-os, a bölcsődei kihasználtság 110,8%-os 
volt. 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde költségvetési adatait foglalja össze az alábbi táblázat: 
adatok millió Ft-ban 

Akadémiai Óvoda és 
Bölcsőde 

2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 152,6 136,2 126,0 140,3 103,0 
Bevételek 160,7 145,3 126,0 164,4 113,1 
ebből:       
saját bevételek 39,6 48,1 36,4 44,2 91,9 
előző évi maradvány 32,2 8,0  9,1 113,8 

költségvetési támogatás 88,9 89,2 89,6 111,1 124,6 
Átlaglétszám 25 26 25 25 96,2 

 

• MTA Üdülési Központ 

Az MTA Üdülési Központ alaptevékenységként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, 
továbbá az akadémiai intézmények munkatársainak üdültetését látja el. 

Az MTA Üdülési Központ biztosítja továbbá az épületek fenntartását és üzemeltetését, 
konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és 
vendéglátást bonyolít.  
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Törzskönyvi azonosító: 300234 

Honlap címe: udulo.mta.hu 

 

Az üdülők kihasználtsága 2017-ben a következőképpen alakult: 

Intézmény 
Szobák 
száma 

Férő-
helyek 
száma 

Kiadható 
férőhelyek 

száma 

Értékesített vendégéjszakák 
száma 

Kihasználtság 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Mátrafüred 53 131 51 465 7 971 9 745 10 179 15,5 19,0 19,8 
Mátraháza 32 61 22 263 2 247 3 302 4 524 10,0 14,8 20,3 
Erdőtarcsa 14 26 9 490 719 1 383  1 959 7,6 14,6 20,6 

Balatonalmádi 20 45 9 945 1 706 zárva 2 693 17,2 - 27,1 
Balatonvilágos 25 67 10 251 3 111 4 629 4 507 30,4 43,2 44,0 

Siófok 30 94 14 382 1 752 zárva bérbeadva 12,2 - - 
Balatonfüred 5 15 2 295 925 898 1 160 40,3 39,1 50,5 

Összesen: 179 439 120 091 18 431 19 957 25 022 15,4 16,6 30,4 
 

2017. évben 8 264 vendég 25 022 vendégéjszakát töltött. Előző évhez viszonyítva a 
vendégek száma 16%-kal, míg az eltöltött vendégéjszakák száma – a két bezárt balatoni 
üdülő kieső vendégforgalmát figyelembe véve -– 25%-kal nőtt. Az összes vendégéjszakából 
az igényjogosultak és hozzátartozóik által igénybe vett vendégéjszakák száma 15 880 
(63,5%), az MTA-rendezvény megtartására igénybe vett vendégéjszakák száma 1 391 (5,5 
%). A külsős vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 7 751 (31,0%).  
  
 

Az MTA Üdülési Központ költségvetési adatai összefoglalva: 
adatok millió Ft-ban 

Intézmény 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 369,5 357,1 338,6 526,9 147,5 
Bevételek 421,7 426,5 338,6 586,4 137,5 
ebből:       
saját bevételek 221,3 174,4 216,8 242,4 139,0 
előző évi maradvány 26,1 52,2  69,4 132,9 
költségvetési 

támogatás 
174,3 199,9 121,8 274,6 

137,4 

Átlaglétszám 57 53 63 61 115,1 
 

 
 
 
 
 
 
 

4630



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 493,3 464,6 464,6 768,0 667,3 135,3 86,9 

ebből: személyi juttatás 190,5 206,9 206,9 266,6 247,7 130,0 92,9 

Bevétel 222,6 253,2 253,2 303,8 286,7 128,8 94,4 

Támogatás 289,1 211,4 211,4 385,7 385,7 133,4 100,0 

Előirányzat-maradvány 60,2     78,5 78,5 130,4 100,0 

Létszám (fő)  79 88     86 108,9   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 464,6 253,2 211,4 206,9 88,0 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 4,4   4,4 3,6   

Minimálbéremelés támogatása 24,5   24,5 20,1   

Többletfeladat ellátásának támogatása 145,4   145,4 27,6 1,0 

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

50,6 50,6   4,5   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -13,9   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 78,5 78,5   17,8   

2017. évi módosított előirányzat 768,0 382,3 385,7 266,6 89,0 
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5.3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (6. cím 3. alcím) 
 

Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése érdekében területi 
bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsett, Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon és 
Kolozsváron. A területi bizottságok a régió szellemi közéletének biztosítanak fórumot, 
fontos szerepet vállalnak a térség tudományos bázisainak megerősítésében, a tudomány iránt 
érdeklődők, annak művelésével foglalkozó szakemberek aktivizálásában. 

Törzskönyvi azonosító: 311805 

Honlap címe: tab.mta.hu 

A területi bizottságok hivatali szervezete az MTA Területi Akadémiai Bizottságok 
Titkársága, amely a bizottságok szakmai munkájának lebonyolítását, koordinálását, szakmai 
és pénzügyi feladatainak ellátását végzi. 

Ennek keretében az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 
• koordinálja a bizottságok programjait, konferenciáit, 
• információkat szolgáltat a bizottságok régióihoz tartozó kutatók számára az 

Akadémia köztestületi tevékenységével kapcsolatban, 
• elvégzi a bizottságok adminisztrációs feladatait, 
• üzemelteti a bizottságok székházait, ezzel összefüggésben szálláshely-

szolgáltatásokat is ellát, 
• a bizottságok szak- és munkabizottságai részére biztosítja a rendezvényekhez 

szükséges termeket, valamint értékesíti a termek szabad kapacitását. 
 

A Területi Akadémiai Bizottságok és azok munkaszervezetei az év során mintegy 1200 
rendezvényt bonyolítottak le magas színvonalon, eredményesen. A szak- illetve 
munkabizottságok által megvalósított rendezvényeken túl, a tagok előadóként folyamatosan 
közreműködtek nemzetközi és hazai konferenciákon.  
 
2017-ben a Területi Bizottságok rendezvényeit, tudományos előadásait az „Emberközpontú 
tudomány” mottó szellemisége kísérte, de sok program tisztelgett a Pécsi Tudományegyetem 
alapításának 650. évfordulója, a Reformáció 500. évfordulója, Arany János és Kodály Zoltán 
születésének évfordulója előtt. 
 
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága költségvetési adatait az alábbi táblázat 
foglalja össze: 

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 259,0 242,4 213,8 304,9 125,8 
Bevételek 269,7 280,6 213,8 346,4 123,4 
ebből:       
saját bevételek 54,5 61,3 64,1 51,0 83,2 
előző évi maradvány 38,2 10,7  38,3 357,9 

költségvetési támogatás 177,0 208,6 149,7 257,1 123,3 
Átlaglétszám 46 45 46 46 102,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 242,5 213,8 213,8 362,6 305,0 125,8 84,1 

ebből: személyi juttatás 115,1 111,7 111,7 146,4 136,5 118,6 93,2 

Bevétel 61,4 64,1 64,1 67,2 51,1 83,2 76,0 

Támogatás 208,6 149,7 149,7 257,1 257,1 123,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 10,7     38,3 38,3 357,9 100,0 

Létszám (fő)  45 46     46 102,2   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 213,8 64,1 149,7 111,7 46 

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 4,0   4,0 3,3   

Minimálbéremelés támogatása 8,6   8,6 7,0   

Többletfeladat ellátásának támogatása 94,8   94,8 24,3   

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

3,1 3,1       

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -2,0   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 38,3 38,3   2,1   

2017. évi módosított előirányzat 362,6 105,5 257,1 146,4 46 
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5.4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (6. cím 4. alcím) 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése 1992 májusában alapította meg a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA) az MTA önálló, társult intézményeként.  
tagfelvételi rendje követi az MTA-ét, jelenleg öt szakmai osztálya van (Irodalmi, Képző- és 
Iparművészeti, Zenei Alkotóművészeti, Mozgókép- és Színházművészeti, valamint 
Építőművészeti Osztály). A zárt keretszámmal szabályozott tagfelvétel mindig kiemelkedő 
szakmai életművet ismer el, a tagság nem jár tiszteletdíjjal. A szervezetnek 2015-ben 111 
rendes tagja és 16 tiszteleti tagja volt. 
 

Törzskönyvi azonosító: 329091 

Honlap címe: mta.hu 

 

A SZIMA adminisztratív feladatait annak önálló költségvetési szervként működő Titkársága 
látja el, az ezekhez kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 2010. január 1-jétől az 
MTA Titkárság végzi.  
A 2017. november 27-én tartott tisztújító Közgyűlésen a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia új elnökének Maurer Dóra festőművészt választotta a tagság; a tisztség augusztus 
30-ától, Makk Károly halálától betöltetlen volt. Azonos napon a Képző- és Iparművészeti 
osztály elnöke Haász István, a Mozgókép-és Színházművészeti osztály új elnöke Hegedűs 
D. Géza lett. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ismét közös 
rendezvénnyel méltatta Nemes Nagy Ágnes alkotó tevékenységét „hol megfejtődik száz 
titok” címmel. Október 20-án az Akadémia negyed évszázados évfordulóját ünnepelte a 
Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. A 25 év történetéről megjelent a 
HUSZONÖT ÉV című kötet, mely erről az időszakról ad átfogó képet illetve mutatja be a 
tagságot. 

2017. évben 8 székfoglaló előadásra illetve kiállításra került sor valamint megrendezésre 
került a VIII. Széchenyi István emlékest. 
 

 
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága költségvetési adatai összefoglalva:  

adatok millió Ft-ban 

 2015. év 
(tény) 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(terv) 

2017. év 
(tény) 

Index % 
(2017/2016) 

Kiadások 18,5 19,6 21,2 24,1 123,0 
Bevételek 21,1 23,9 21,2 28,5 119,2 
ebből:       
saját bevételek 0,1  1,5   
előző évi maradvány 1,3 2,6  4,3 165,4 
költségvetési támogatás 19,7 21,3 19,7 24,2 113,6 
Átlaglétszám 1 2 2 2 100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 19,6 21,2 21,2 30,0 24,1 123,0 80,3 

ebből: személyi juttatás 10,1 10,5 10,5 12,4 10,9 107,9 87,9 

Bevétel   1,5 1,5  1,5    0,0  

Támogatás 21,3 19,7 19,7 24,2 24,2 113,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 2,6     4,3 4,3 165,4 100,0 

Létszám (fő)  2 2     2 100,0   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 21,2 1,5 19,7 10,5 2 

Módosítások jogcímenként           

Többletfeladat ellátásának 
támogatása (szakmai feladatok 
támogatása) 

4,5   4,5 1,4  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      0,3   

Előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

4,3 4,3   0,2   

2017. évi módosított előirányzat 30,0 5,8 24,2 12,4 2 
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IV. A fejezeti kezelésű támogatások alakulása 

 

Az MTA fejezet 2016-ban az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokkal rendelkezett: 

 

cím/alcím ÁHT-azonosító fejezeti kezelésű előirányzat 

6/1. 303157 
Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 
(tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai 
Műhely Alapítvány) 

6/2. 237209 
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 
támogatása 

6/3. 006981 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

6/4. 277756 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

6/5. 295880 Infrastruktúra fejlesztés 

6/6. 281734 Lendület Program 

6/7. 007009 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

6/8. 342740 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

7/9. 342639 Posztdoktori pályázatok támogatása 

7/10. 232555 Szakmai feladatok teljesítése 

7/11. 342640 Kiválósági központok támogatása 

6/12. 229584 Központi kezelésű felújítások 

6/13. 358995 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 

6/14. 359640 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 

6/15. 359006 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése 

6/16. 342028 
MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza 
létrehozása 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 16 188,0 0,0 16 188,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = működésre -1 703,1  -1 703,1 

  = meghatározott feladatra -14 549,1  -14 549,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -1 070,1  -1 070,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzattól 1 065,7  1 065,7 

− saját intézménytől 643,8  643,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 755,6 755,6  

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 324,8 324,8  

2017. évi módosított előirányzat 1 655,6 1 080,4 575,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 891,7 0,0 891,7 

− más fejezet intézménye 9,9 0,0 9,9 

− alapítvány 67,8 58,6 9,2 

− nonprofit társaság 45,0 22,3 22,7 

− gazdasági társaság 78,4 0,0 78,4 

− határon túli szervezetek 74,4 56,7 17,7 

− önrevízió 1,2  1,2 

− egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség) 76,9  76,9 

− szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 178,0  178,0 

Összes kifizetés 1 423,3 137,6 1 285,7 
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Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy 
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) (6. cím 1. alcím) 

A tudományos társaságok támogatására a 2016. évben 22,3 millió Ft került kiosztásra, míg a 
Nagy Imre Alapítvány támogatására 45,5 millió Ft-ot, a Bolyai Műhely Alapítvány 
támogatására 13,1 millió Ft-ot biztosított az Akadémia.  

A Nagy Imre Alapítvány látja el a Nagy Imre Emlékház működtetését, a Nagy Imre-
kéziratok gyűjtését, a gyűjtemény kezelését és további gyarapítását, az ’56-os forradalom és 
szabadságharc eseményeinek feldolgozását. Az alapítvány hagyományos állami 
rendezvényeken kívül részt vett minden, az ’56-os forradalommal és szabadságharccal 
kapcsolatos megemlékezésen, ünnepségen. Támogatást nyújtott a Nagy Imre Társaságnak, 
amely segíti az egyes tagszervezetek különböző rendezvényeinek, hagyományőrző 
kirándulásainak és kiadványának támogatását. 

A Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány fő törekvése a középiskolákban és a 
felsőoktatásban valamilyen területen kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára három éven 
át havi rendszerességgel önképző-tehetséggondozó program biztosítása. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 100,0 100,0 

ebből: személyi juttatás        

Bevétel        

Támogatás 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 100,0 100,0 

Előirányzat-maradvány        

Létszám (fő)         

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 80,9  80,9 
2017. évi módosított előirányzat 80,9  80,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (2 db) 58,6 58,6  

- társadalmi szervezet (17 db) 22,3 22,3  

Összes kifizetés 80,9 80,9  

 

 

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása (6. cím 2. alcím) 

Az MTA a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 2017-ben 
62,3 millió Ft-ot biztosított, melyből a bankköltség 0,3 millió Ft volt. Ebből a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság támogatására 10 millió Ft-ot, az Erdélyi Múzeum Egyesület részére 3 
millió Ft-ot, a műhelytámogatásra 16,8 millió Ft-ot, rendezvény- és kiadványtámogatásra 
6,4 millió Ft-ot fordított. További 2-2 millió Ft támogatásban részesülhetett a Vajdasági, a 
Szlovákiai és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács.  Az MTA a Szülőföld 
ösztöndíjprogramra 19,8 millió Ft-ot biztosított, melynek tárgyévben csak az 50%-a került 
kiutalásra, a második részlet – mely maradványként keletkezett – a záró beszámoló leadását 
követően kerülhet átutalásra. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 65,4 56,6 56,6 72,9 63,0 96,3 86,4 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 0,4         0,0  

Támogatás 64,1 56,6 56,6 62,3 62,3 97,2 100,0 

Előirányzat-maradvány 11,4     10,6 10,6 93,0 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 56,6   56,6 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -0,3   -0,3 

- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 6,0  6,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 10,6 10,6   

2017. évi módosított előirányzat 72,9 10,6 62,3 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− magánszemély (43 db) 9,9   9,9 

− határon túli szervezetek (40 db) 53,1 46,8 6,3 

Összes kifizetés 63,0 46,8 16,2 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (6. cím 3. alcím) 

A tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a 2017. évben 224,1 millió Ft állt 
rendelkezésre, aminek egy részét (197,3 millió Ft) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 
döntése, másik részét (19,8 millió Ft) az MTA elnökének egyedi döntése alapján 
használhatták fel a támogatottak. Ezen kívül az utolsó negyedévi folyóiratok fedezetére 7 
millió Ft támogatást kapott a Magyar Tudományt kiadó Akadémiai Kiadó. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 163,5 178,4 178,4 366,2 148,2 90,6 40,5 

ebből: személyi juttatás   6,5 6,5       

Bevétel 2,4     47,3 47,3 1 970,8 100,0 

Támogatás 173,8 178,4 178,4 176,3 176,3 101,4 100,0 

Előirányzat-maradvány 129,8     142,6 142,6 109,9 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 178,4   178,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -0,5   -0,5 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -8,6   -8,6 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 7,0  7,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 142,6 142,6   

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 47,3 47,3   

2017. évi módosított előirányzat 366,2 189,9 176,3 

 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (8 db) 26,8   26,8 

− más fejezet intézménye (13 db) 9,9   9,9 

− alapítvány (6 db) 9,2   9,2 

− nonprofit társaság (3 db) 22,7   22,7 

− gazdasági társaság (28 db) 78,4   78,4 

− önrevízió 1,2   1,2 

Összes kifizetés 148,2 0,0 148,2 

A 218,0 millió Ft összegű maradvány a folyamatban lévő könyvtámogatási, ki nem utalt 
elszámolások miatt keletkezett.  

 

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (6. cím 4. alcím) 

Az MTA a kutatóintézeti pályázatokat, valamint az MTA Könyvtár és Információs 
Központot 2017-ben 1 070,1 millió Ft-tal (1068,0 millió Ft támogatásból és 2,1 millió Ft 
bevételből) támogatta az eredeti célnak megfelelően. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 54,6 1 076,9 1 076,9 24,6 24,6 45,1 100,0 

ebből: személyi juttatás   491,6 491,6       

Bevétel 37,2     2,1 2,1 5,6 100,0 

Támogatás   1 076,9 1 076,9 22,5 22,5   

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 076,9   1 076,9 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1 068,0   -1 068,0 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -256,8   -256,8 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 270,4  270,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 2,1 2,1   

2016. évi módosított előirányzat 24,6 2,1 22,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 2,1   2,1 

− szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 22,5   22,5 

Összes kifizetés 24,6 0,0 24,6 

 

Infrastruktúra fejlesztés (6. cím 5. alcím) 

A költségvetésben eredeti előirányzatként 1 142 millió Ft szerepelt infrastruktúra-
fejlesztésre. Az összeg év végére egyéb fejezeti források átcsoportosításával 1 442,0 millió 
Ft-ra emelkedett, amelyet az MTA kutatási és informatikai infrastrukturális fejlesztésekre 
fordított. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 95,3 1 142,0 1 142,0 8,4 8,4 8,8 100,0 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 88,9     8,4 8,4 9,4 100,0 

Támogatás   1 142,0 1 142,0       

Előirányzat-maradvány 6,4         0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 1 142,0   1 142,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -635,1   -635,1 

 = működésre -798,5   -798,5 

− saját fejezeti kezelésű előirányzattól 291,6   291,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 8,4 8,4   

2017. évi módosított előirányzat 8,4 8,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 8,4   8,4 

Összes kifizetés 8,4 0,0 8,4 

 

Lendület Program (6. cím 6. alcím) 

A támogatási összeg az MTA elnökének döntése alapján új kutatóintézeti vagy egyetemen 
működő kutatócsoport létrehozásának a támogatására szolgál, amely tartalmazhatja a 
kutatócsoport-vezető és egy vagy több tudományos munkatárs illetményét és annak 
járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait és a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésének a fedezetét. A támogatás futamideje öt év, amelynek összege évi minimum 
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20, maximum 60 millió Ft lehet. A 2017. évre rendelkezésre álló keretből a kutatócsoportok 
támogatására közvetlenül 3 175,9 millió Ft került felhasználására. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4,3 3 387,7 3 387,7 84,2 84,2 1 958,1 100,0 

ebből: személyi juttatás   1 720,6 1 720,6       

Bevétel       6,9 6,9   

Támogatás   3 387,7 3 387,7 77,3  77,3    

Előirányzat-maradvány 4,3         0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 3 387,7   3 387,7 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -3 175,9   -3 175,9 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -352,7   -352,7 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 35,9  35,9 

- saját intézménytől 182,3  182,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel 6,9 6,9   

2017. évi módosított előirányzat 84,2 6,9 77,3 

 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 6,9   6,9 

- szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 77,3  77,3 

Összes kifizetés 84,2 0,0 84,2 
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Fiatal kutatók pályázatos támogatása (6. cím 7. alcím) 

A keret a fiatal kutatói pályázatok finanszírozására szolgál, melyre az MTA  
970, millió Ft-ot fizetett ki, 961,1 millió Ft-ot támogatásból, 8,9 millió Ft-ot bevételből. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 20,4 898,3 898,3 41,3 41,3 202,5 100,0 

ebből: személyi juttatás   707,3 707,3       

Bevétel 9,9     8,9 8,9 89,9 100,0 

Támogatás   898,3 898,3 32,4 32,4   

Előirányzat-maradvány 10,5        0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 898,3   898,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek        

  = meghatározott feladatra -961,1   -961,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -13,0   -13,0 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 7,4   7,4 

- saját intézménytől 100,8   100,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 8,9 8,9   

2017. évi módosított előirányzat 41,3 8,9 32,4 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 8,9   8,9 

- szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 32,4  32,4 

Összes kifizetés 41,3 0,0 41,3 
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Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (6. cím 8. alcím) 

A nemzetközi kapcsolatok kereteként eredetileg 170 millió Ft állt rendelkezésre, melyet év 
közben megemeltünk az MTA Titkárság nemzetközi kerete terhére. 

A kereten belül külön 26,9 millió Ft-os keret szolgált a konferenciaszervezések fedezetére, 
12,5 millió Ft az ifjúsági nemzetközi konferenciaszervezési kiadások, valamint egy 78,0 
millió Ft-os keret a mobilitás segítő utaztatások támogatására, amelyből pályázati úton 
lehetett támogatáshoz jutni. 

A nemzetközi tagdíjak keretéből az MTA a nemzetközi szervezetekben való részvételt  
73,0 millió Ft összegben finanszírozta. 
 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 106,3 170,0 170,0 83,4 83,4 78,5 100,0 

ebből: személyi juttatás   84,2 84,2       

Bevétel 19,6     10,0 10,0 0,0 100,0 

Támogatás 76,0 170,0 170,0 73,4 73,4 96,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 10,7         0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 170,0   170,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -126,1   -126,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzattól 12,5   12,5 

- saját intézménytől 17,0  17,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 10,0 10,0   

2017. évi módosított előirányzat 83,4 10,0 73,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (8 db) 9,1   9,1 

− határon túli szervezetek (2 db) 1,6   1,6 

− egyéb (nemzetközi tagdíjak, bankköltség) 72,7   72,7 

Összes kifizetés 83,4 0,0 83,4 

 

Posztdoktori pályázatok támogatása (6. cím 9. alcím) 

A keret a 2015. évig meghirdetett kétéves posztdoktori ösztöndíj, valamint a 2016-tól 
meghirdetett hároméves Prémium posztdoktori ösztöndíj pályázatok finanszírozására 
szolgál, melyre az MTA 489,3 millió Ft-ot fizetett ki. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 29,1 845,0 845,0 48,9 48,9 168,0 100,0 

ebből: személyi juttatás   653,2 653,2       

Bevétel 15,6     18,4 18,4 0,0 100,0 

Támogatás   845,0 845,0 30,5 30,5  100,0 

Előirányzat-maradvány 13,5         0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 845,0   845,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -440,8   -440,8 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -373,7   -373,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 18,4 18,4   

2017. évi módosított előirányzat 48,9 18,4 30,5 

 

4648



 
 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 18,4   18,4 

− szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 30,5   30,5 

Összes kifizetés 48,9 0,0 48,9 

 

Szakmai feladatok teljesítése (6. cím 10. alcím) 

Az MTA az év közben emelt támogatásból a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére biztosította többek között az Open Access kiadások (69,7 millió Ft), 
publikációs kiadások (25 millió Ft), a 2016-ban indult tantárgy-pedagógiai kutatócsoportok 
(198,75 millió Ft), a Vendégkutatói program támogatása (50 millió Ft) fedezetét is. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 195,2 428,4 428,4 198,3 198,3 101,6 100,0 

ebből: személyi juttatás   200,0 200,0       

Bevétel 141,3     177,1 177,1 0,0 100,0 

Támogatás 3,6 428,4 428,4 12,8 12,8 355,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 58,7     8,4 8,4 0,0  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 428,4   428,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1 146,0   -1 146,0 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -6,0   -6,0 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 392,7   392,7 

- saját intézménytől 343,7   343,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 8,4 8,4   

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 177,1 177,1   

2017. évi módosított előirányzat 198,3 185,5 12,8 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (16 db) 175,8   175,8 

− Európai Unió 9,8   9,8 

− szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 8,5   8,5 

− egyéb (bankköltség) 4,2   4,2 

Összes kifizetés 198,3 0,0 198,3 

 

Kiválósági központok támogatása (6. cím 11. alcím) 

Akadémiai kutatóközpontok egyetemi partnerekkel 2014-ben koncentrált, 3 éves kutatási 
programokat indítottak. Ezen kutatásokat az Akadémia 2017-ben 300 millió Ft-tal támogatta 
az alábbiak szerint: 

millió Ft-ban 

Intézmény Program 2015. év 2016. év 2017. év 

MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont 

A precíziós gyógyászat 
biológiai alapjai 

95  80   

MTA Támogatott 
Kutatócsoportok Irodája 

MEDinPROT 
Fehérjetudományi Kiválósági 
Együttműködési Program 

105  80 80 

MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont 

Extrém anyagok, energiák és 
technológiák 

50 50  

MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 

Járműtechnológiai Kutatások 
Kiválósági Központja 

50  50 50 
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MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont 

Búza stresszadaptációs 
kutatások 

  40 50 

MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont 

Mohács 1526-2026 
Rekonstrukció és emlékezet 

  40 

MTA Közgazdaság és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont 

Heurisztikus problémamegoldás 
párosító mechanizmusokban 

  40 

MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 

Mobilitás Kutatási Centrum   40 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   300,0 300,0 6,8 6,8  100,0 

ebből: személyi juttatás   160,0 160,0       

Bevétel           0,0  

Támogatás   300,0 300,0 6,8 6,8  100,0 

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -300,0   -300,0 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 6,8  6,8 

2017. évi módosított előirányzat 6,8 0,0 6,8 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése 6,8 
 

6,8 

Összes kifizetés 6,8 0,0 6,8 
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Központi kezelésű felújítások (6. cím 12. alcím) 

Felújítások támogatására eredetileg 723,8 millió Ft állt rendelkezésre, azonban ez az összeg 
év végére további források átcsoportosításával megemelkedett, így összesen 745,9 millió Ft 
került kiosztásra.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 37,9 723,8 723,8 45,7 45,7 120,6 100,0 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 18,4     45,7 45,7 0,0 100,0 

Támogatás   723,8 723,8       

Előirányzat-maradvány 19,5         0,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 723,8   723,8 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -700,2   -700,2 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -59,0   -59,0 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 35,4  35,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 45,7 45,7   

2017. évi módosított előirányzat 45,7 45,7 0,0 

 
 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 45,7   45,7 

Összes kifizetés 45,7 0,0  45,7 
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MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése (6. cím 13. alcím) 

Az MTA és Martonvásár Város Önkormányzata és Kormány támogatásával olyan 
fejlesztési programot kíván megvalósítani, melynek eredményeként az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) a hazai mezőgazdasági, növényvédelmi és talajtani 
kutatások centrumává válik.  

A fejlesztés alapvető lépései: 

a) Környezetbarát technológiával tervezendő mintegy 10-12 000 négyzetméteres 
kutatóépület megépítése, mely biztosítja a Talajtani és a Növényvédelmi 
Kutatóintézetek korszerű áthelyezését. Itt kizárólagosan laboratóriumok, kutató- és 
szemináriumszobák, valamint egy 80-100 fő befogadására képes nagyelőadó 
kerülnének elhelyezésre. Az épülethez csatlakozna egy korszerű üvegház.  

b) Egyes martonvásári épületek felújítása, beleértve a központi könyvtár 
korszerűsítését, olvasótermének és digitális befogadó készségének kibővítését, illetve 
a martonvásári szolgálati lakások környezetbarát felújítását is. 

c) A XXI. századi kutatási infrastruktúra biztosítása, mely nemcsak a környezetbarát 
mezőgazdasági alapkutatások imperatív igénye, hanem az innovációs lánc, az 
alapkutatások eredményei mielőbbi gyakorlati bevezetésének alapvető 
követelménye. 

A beruházás 2016-ban kezdődött, a megvalósítás össztámogatása 6 000 millió Ft, a 
tervezett ütemezés szerint 2017-ben 3 000 millió Ft került biztosításra. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 000,0 3 000,0 331,4 331,4  100,0 

ebből: személyi juttatás   57,0 57,0       

Bevétel           0,0  

Támogatás 331,4 3 000,0 3 000,0     0,0  

Előirányzat-maradvány       331,4 331,4  100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 3 000,0   3 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -3 000,0   -3 000,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előirányzat-maradvány igénybevétel 331,4 331,4  

2017. évi módosított előirányzat 331,4 331,4 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 331,4   331,4 

Összes kifizetés 331,4 0,0  331,4 

A 2016. évi maradvány a beruházás elhúzódása miatt keletkezett. 2017-ben nem keletkezett 
maradvány. 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont (6 . cím 14. alcím) 

Az MTA ATK területén (Brunszvik kastély parkja) olyan látogatóközpont jön létre, mely 
alkalmas az agrárkutatás interaktív bemutatására. A 1208/2016. (IV. 21.) Korm. 
határozattal módosított 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelően a 
látogatóközpont 2018-ig kerül megvalósításra. A beruházás 2016-ban kezdődött, a 
megvalósítás össztámogatása 800 millió Ft, melyből 2017-ben a fennmaradó 400 millió Ft 
került biztosításra. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   400,0 400,0 258,2 258,2  100,0 

ebből: személyi juttatás   45,0 45,0       

Bevétel           0,0  

Támogatás 258,2 400,0 400,0     0,0  

Előirányzat-maradvány       258,2 258,2  100,0 

4654



 
 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -400,0   -400,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előirányzat-maradvány igénybevétel 258,2 258,2  

2017. évi módosított előirányzat 258,2 258,2 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 258,2   258,2 

Összes kifizetés 258,2 0,0  258,2 

 

 A 2016. évi maradvány a beruházás elhúzódása miatt keletkezett. 2017-ben nem keletkezett 
maradvány. 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése (6. cím 15. alcím) 

A költségvetésben eredeti előirányzatként 3 500 millió Ft szerepelt a kutatóintézet 
fejlesztésére, amely teljes egészében átadásra került az intézet részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 500,0 3 500,0     

ebből: személyi juttatás           

Bevétel          

Támogatás  3 500,0 3 500,0     

Előirányzat-maradvány          

 
 
  

4655



4656



2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIADÁSOK 73 036,5 68 945,5 -- 71 221,052 353,82 752,1555,268 945,5 124 606,6

1. Költségvetési szerv 67 486,5 52 757,5 -- 69 797,752 353,817 284,5555,252 757,5 122 951,0
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 28 618,5 27 899,0 -- 31 740,114 967,83 385,4417,227 899,0 46 669,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 943,7 7 448,3 -- 7 287,03 062,7728,991,87 448,3 11 331,7

01/03  Dologi kiadások 18 966,1 15 522,6 -- 19 956,514 281,93 486,745,415 522,6 33 336,6

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 41,8 42,0 -- 46,75,8----42,0 47,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások 734,6 123,0 -- 1 267,41 361,0----123,0 1 484,0

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

02/06  Beruházások 9 745,3 1 621,8 -- 7 200,215 572,68 085,80,81 621,8 25 281,0

02/07  Felújítások 1 388,9 67,3 -- 2 261,23 053,51 597,7--67,3 4 718,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,6 33,5 -- 38,648,5----33,5 82,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 5 550,0 16 188,0 -- 1 423,3---14 532,4--16 188,0 1 655,6

5 550,0 16 188,0 -- 1 423,3---14 532,4--16 188,0 1 655,6
BEVÉTELEK 57 043,5 22 943,2 -- 33 177,112 128,21 704,9--22 943,2 36 776,3

1. Költségvetési szerv 56 709,8 22 943,2 -- 32 852,312 128,21 380,1--22 943,2 36 451,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 333,7 -- -- 324,8--324,8---- 324,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 416,4 -- -- 40 981,240 225,6755,6---- 40 981,2

1. Költségvetési szerv 13 432,7 -- -- 40 225,640 225,6------ 40 225,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 983,7 -- -- 755,6--755,6---- 755,6

TÁMOGATÁSOK 38 557,4 46 002,3 -- 46 849,1--291,6555,246 002,3 46 849,1

1. Költségvetési szerv 37 569,4 29 814,3 -- 46 273,9--15 904,4555,229 814,3 46 273,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 988,0 16 188,0 -- 575,2---15 612,8--16 188,0 575,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 5 517,0 -- -- 5 400,0-------- --

1. Költségvetési szerv 5 517,0 -- -- 5 400,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4

1. Költségvetési szerv 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4

1. Költségvetési szerv 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 40 980,8 -- -- -- -- -- -- -- 49 076,4
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak ( 01117 Köztestületek )1

KIADÁSOK 8 777,5 8 695,6 -- 8 922,6587,0136,12,88 695,6 9 421,5 -- --

1 Működési költségvetés 8 754,5 8 655,6 -- 8 772,8465,686,92,88 655,6 9 210,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 6 625,3 6 564,3 -- 6 665,5180,442,92,36 564,3 6 789,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 881,5 891,8 -- 1 099,6------891,8 1 117,5

Külső személyi juttatások 5 743,8 5 672,5 -- 5 565,9------5 672,5 5 672,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 745,2 1 691,5 -- 1 443,2-43,27,20,51 691,5 1 656,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 342,1 354,8 -- 326,631,336,8--354,8 422,9 -- --

Készletbeszerzés 28,1 26,0 -- 23,6------26,0 29,4

Kommunikációs szolgáltatások 73,6 80,0 -- 87,9------80,0 139,6

Szolgáltatási kiadások 150,0 113,7 -- 119,4------113,7 140,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 48,0 85,0 -- 52,7------85,0 53,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 42,4 50,1 -- 43,0------50,1 60,2

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41,8 42,0 -- 46,75,8----42,0 47,8 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 41,8 42,0 -- 46,7------42,0 47,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 3,0 -- 290,8291,3----3,0 294,3 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 287,2-------- 287,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 3,0 -- 3,6------3,0 7,1

2 Felhalmozási költségvetés 23,0 40,0 -- 149,8121,449,2--40,0 210,6 -- --

 / 6 Beruházások 21,0 25,0 -- 149,8136,449,2--25,0 210,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,6 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11,5 25,0 -- 113,2------25,0 161,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4,4 -- -- 5,0-------- 5,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,5 -- -- 31,6-------- 44,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 15,0 -- ---15,0----15,0 -- -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

2,0 15,0 -- --------15,0 --

BEVÉTELEK 239,3 39,2 -- 58,314,64,5--39,2 58,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 127,9 -- -- 4,64,6------ 4,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

127,9 -- -- 4,6-------- 4,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 60,0 -- -- 8,48,4------ 8,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

60,0 -- -- 8,4-------- 8,4

3 Közhatalmi bevételek 19,6 17,0 -- -----17,0--17,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 19,6 17,0 -- --------17,0 --

4 Működési bevételek 10,6 7,2 -- 28,7--21,5--7,2 28,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 18,1-------- 18,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,1 4,0 -- 5,1------4,0 5,1

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 6,4 3,2 -- 5,4------3,2 5,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 7,3 -- -- 0,60,6------ 0,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7,3 -- -- 0,6-------- 0,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,9 15,0 -- 16,01,0----15,0 16,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

13,9 -- -- 16,0-------- 16,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 15,0 -- --------15,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 392,5 -- -- 572,4572,4------ 572,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 392,5 -- -- 572,4572,4------ 572,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 392,5 -- -- 572,4572,4------ 572,4

Maradvány igénybevétele 392,5 -- -- 572,4572,4------ 572,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 392,5 -- -- 572,4-------- 572,4

TÁMOGATÁSOK 8 718,1 8 656,4 -- 8 790,8--131,62,88 656,4 8 790,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 718,1 8 656,4 -- 8 790,8--131,62,88 656,4 8 790,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 718,1 8 656,4 -- 8 790,8--131,62,88 656,4 8 790,8

Központi, irányító szervi támogatás 8 718,1 8 656,4 -- 8 790,8--131,62,88 656,4 8 790,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 176,0 -- -- 167,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 572,4 -- -- -- -- -- -- -- 498,9

MTA Könyvtár és Információs Központ ( 08121 Könyvtári tevékenység )2

KIADÁSOK -- 4 416,8 -- 4 890,5211,9569,936,74 416,8 5 235,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 4 398,8 -- 4 804,0132,1553,836,74 398,8 5 121,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- 459,7 -- 468,4-24,322,930,1459,7 488,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 435,9 -- 445,0------435,9 465,0

Külső személyi juttatások -- 23,8 -- 23,4------23,8 23,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 116,9 -- 113,8-10,65,36,6116,9 118,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások -- 3 819,2 -- 4 199,3147,5525,6--3 819,2 4 492,3 -- --

Készletbeszerzés -- 60,5 -- 65,3------60,5 97,8

Kommunikációs szolgáltatások -- 3 112,3 -- 3 288,3------3 112,3 3 524,0

Szolgáltatási kiadások -- 153,3 -- 177,4------153,3 184,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 5,0 -- 12,0------5,0 13,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 488,1 -- 656,3------488,1 672,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3,0 -- 22,519,5----3,0 22,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Nemzetközi kötelezettségek -- 3,0 -- 11,5------3,0 11,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 11,0-------- 11,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 18,0 -- 86,579,816,1--18,0 113,9 -- --

 / 6 Beruházások -- 18,0 -- 73,867,116,1--18,0 101,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 1,0 -- 29,1------1,0 36,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 12,0 -- 30,7------12,0 45,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 1,0 -- 4,5------1,0 5,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 4,0 -- 9,5------4,0 13,3

 / 7 Felújítások -- -- -- 9,79,7------ 9,7 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 7,6-------- 7,6

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,03,0------ 3,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

BEVÉTELEK -- 3 879,9 -- 4 242,631,0334,0--3 879,9 4 244,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 1 551,4 -- 1 481,78,3----1 551,4 1 559,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 1 551,4 -- 1 481,7------1 551,4 1 559,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- 20,0 -- 22,722,7----20,0 42,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 20,0 -- 22,7------20,0 42,7

4 Működési bevételek -- 2 278,5 -- 2 737,7--334,0--2 278,5 2 612,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,2 -- 0,6------0,2 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 1 742,6 -- 2 107,7------1 742,6 2 006,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 472,0 -- 566,2------472,0 542,6

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- 0,4 -- --------0,4 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 0,3 -- 0,2------0,3 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 30,0 -- 0,5------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 30,0 -- 0,5------30,0 30,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 180,9180,9------ 180,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,9180,9------ 180,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,9180,9------ 180,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,9180,9------ 180,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 180,9-------- 180,9

TÁMOGATÁSOK -- 536,9 -- 809,5--235,936,7536,9 809,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 536,9 -- 809,5--235,936,7536,9 809,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 536,9 -- 809,5--235,936,7536,9 809,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 536,9 -- 809,5--235,936,7536,9 809,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 106,0-------- -- -- --
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XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat
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hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 342,5

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )3

KIADÁSOK 40 718,7 33 875,6 -- 45 296,446 443,213 869,8401,633 875,6 94 590,2 -- --

1 Működési költségvetés 33 790,7 32 267,9 -- 37 702,529 728,24 964,7400,832 267,9 67 361,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 17 346,6 17 759,4 -- 20 156,513 444,12 315,6291,317 759,4 33 810,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 16 495,8 17 092,6 -- 19 153,5------17 092,6 32 213,7

Külső személyi juttatások 850,8 666,8 -- 1 003,0------666,8 1 596,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 872,9 4 822,3 -- 4 691,42 921,7499,864,14 822,3 8 307,9 -- --

 / 3 Dologi kiadások 10 984,1 9 569,2 -- 12 048,912 478,92 149,345,49 569,2 24 242,8 -- --

Készletbeszerzés 2 108,5 1 489,4 -- 2 352,6------1 489,4 5 659,3

Kommunikációs szolgáltatások 574,6 340,0 -- 501,9------340,0 880,4

Szolgáltatási kiadások 4 858,3 4 438,9 -- 5 291,7------4 438,9 10 060,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 016,0 713,0 -- 1 168,4------713,0 1 733,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 426,7 2 587,9 -- 2 734,3------2 587,9 5 909,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 587,1 117,0 -- 805,7883,5----117,0 1 000,5 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 63,7 17,0 -- 62,9------17,0 78,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 484,6-------- 522,4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

111,5 30,0 -- 30,0------30,0 67,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 363,0 50,0 -- 219,4------50,0 280,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 48,9 20,0 -- 8,8------20,0 51,5

2 Felhalmozási költségvetés 6 928,0 1 607,7 -- 7 593,916 715,08 905,10,81 607,7 27 228,6 -- --

 / 6 Beruházások 5 832,6 1 521,9 -- 5 843,514 013,17 695,10,81 521,9 23 230,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 67,7 27,3 -- 105,9------27,3 306,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 70,0 9,1 -- 204,5------9,1 5 809,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 803,9 335,0 -- 654,2------335,0 1 470,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 938,4 857,6 -- 3 824,5------857,6 12 422,1

Részesedések beszerzése 2 303,0 -- -- 6,4-------- 6,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 649,6 292,9 -- 1 048,0------292,9 3 216,2

 / 7 Felújítások 1 064,2 67,3 -- 1 715,32 642,11 210,0--67,3 3 919,4 -- --

Ingatlanok felújítása 821,0 56,6 -- 1 283,8------56,6 3 007,0

Informatikai eszközök felújítása 0,1 1,0 -- 3,1------1,0 3,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 49,5 1,0 -- 66,7------1,0 152,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 193,6 8,7 -- 361,7------8,7 755,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 31,2 18,5 -- 35,159,8----18,5 78,3 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

8,5 8,5 -- --------8,5 8,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,8 -- -- 31,0-------- 31,9
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2016. évi 
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2017. évi 
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módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

11,9 -- -- 4,1-------- 27,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 10,0 -- --------10,0 10,0

BEVÉTELEK 44 384,0 17 380,0 -- 25 641,710 894,1793,4--17 380,0 29 067,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 779,5 4 599,8 -- 9 356,15 275,9----4 599,8 9 875,8

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 37,7-------- 37,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

24 779,5 4 599,8 -- 9 318,4------4 599,8 9 838,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 9 194,3 350,8 -- 5 406,64 904,8----350,8 5 255,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9 194,3 350,8 -- 5 406,6------350,8 5 255,6

4 Működési bevételek 6 605,5 8 029,5 -- 7 146,4-49,9789,1--8 029,5 8 768,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 204,9 220,8 -- 314,7------220,8 355,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4 411,1 5 148,2 -- 4 654,3------5 148,2 5 643,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 175,8 133,3 -- 146,6------133,3 210,7

 / 4 Tulajdonosi bevételek 29,2 -- -- 39,5-------- 12,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 163,1 1 424,1 -- 1 218,1------1 424,1 1 474,4

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 448,7 623,2 -- 665,8------623,2 750,9

 / 8 Kamatbevételek 5,1 20,0 -- 1,4------20,0 20,9

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 64,5 42,2 -- 36,9------42,2 65,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 5,9 -- -- 10,5-------- 6,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 97,2 417,7 -- 58,6------417,7 228,4

5 Felhalmozási bevételek 4,2 1,0 -- 9,0--4,3--1,0 5,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4,2 1,0 -- 9,0------1,0 5,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 753,6 4 228,0 -- 3 644,3775,2----4 228,0 5 003,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 753,6 4 228,0 -- 3 644,3------4 228,0 5 003,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 46,9 170,9 -- 79,3-11,9----170,9 159,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

9,7 10,2 -- 7,6------10,2 13,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37,2 160,7 -- 71,7------160,7 146,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 132,2 -- -- 35 549,135 549,1------ 35 549,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10 132,2 -- -- 35 549,135 549,1------ 35 549,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 132,2 -- -- 35 549,135 549,1------ 35 549,1

Maradvány igénybevétele 10 132,2 -- -- 35 549,135 549,1------ 35 549,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 643,6 -- -- 35 278,1-------- 35 278,1

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 488,6 -- -- 271,0-------- 271,0

TÁMOGATÁSOK 21 751,5 16 495,6 -- 29 973,6--13 076,4401,616 495,6 29 973,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 21 751,5 16 495,6 -- 29 973,6--13 076,4401,616 495,6 29 973,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 21 751,5 16 495,6 -- 29 973,6--13 076,4401,616 495,6 29 973,6

4662



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

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
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módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 21 751,5 16 495,6 -- 29 973,6--13 076,4401,616 495,6 29 973,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 3 978,0 -- -- 4 049,0-------- -- -- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4 -- --

9 Finanszírozási kiadások 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4

 / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4

Belföldi értékpapírok kiadásai 650,0 -- -- 5 441,35 441,4------ 5 441,4

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4 -- --

8 Finanszírozási bevételek 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4

 / 1 Belföldi finanszírozás bevételei 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4

Belföldi értékpapírok bevételei 650,0 -- -- 4 731,35 441,4------ 5 441,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 35 549,0 -- -- -- -- -- -- -- 45 158,0

MTA Könyvtár és Információs Központ ( 08121 Könyvtári tevékenység )13

KIADÁSOK 4 739,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4 615,1 -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 436,8 -- -- ---------- -- -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 411,4 -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 25,4 -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

122,6 -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 045,0 -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 66,1 -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 3 260,0 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 140,6 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 571,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,7 -- -- ---------- -- -- --

Nemzetközi kötelezettségek 10,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 123,9 -- -- ---------- -- -- --

 / 6 Beruházások 118,7 -- -- ---------- -- -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 41,7 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,2 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 21,8 -- -- ---------- --

 / 7 Felújítások 5,2 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 4,1 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4 058,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 595,9 -- -- ---------- --
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 595,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 45,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

45,2 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 2 406,0 -- -- ---------- --

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,8 -- -- ---------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 827,0 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 490,0 -- -- ---------- --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 88,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 11,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 11,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 128,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 128,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 128,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 128,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 128,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 733,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 733,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 733,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 733,6 -- -- ---------- --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 110,0 -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 180,8 -- -- -- -- -- -- -- --

MTA Támogatott Kutatóhelyek ( 01414 Multidiszciplináris alapkutatás )4

KIADÁSOK 6 400,9 3 471,8 -- 6 456,82 989,81 875,561,63 471,8 8 398,7 -- --

1 Működési költségvetés 6 003,3 3 459,2 -- 6 095,22 640,51 632,761,63 459,2 7 794,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 424,9 2 379,8 -- 3 622,21 353,7842,950,52 379,8 4 626,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 207,5 2 348,7 -- 3 329,7------2 348,7 4 295,2

Külső személyi juttatások 217,4 31,1 -- 292,5------31,1 331,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

974,7 608,6 -- 842,8221,8185,711,1608,6 1 027,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 567,0 470,8 -- 1 515,3931,9604,1--470,8 2 006,8 -- --

Készletbeszerzés 583,6 145,0 -- 573,3------145,0 666,2

Kommunikációs szolgáltatások 22,3 9,0 -- 31,8------9,0 46,9

Szolgáltatási kiadások 433,8 101,0 -- 398,8------101,0 608,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 242,6 50,2 -- 242,1------50,2 256,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 284,7 165,6 -- 269,3------165,6 429,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,7 -- -- 114,9133,1------ 133,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 13,4 -- -- 0,4-------- 9,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Elvonások és befizetések -- -- -- 83,8-------- 88,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23,3 -- -- 30,7-------- 35,1

2 Felhalmozási költségvetés 397,6 12,6 -- 361,6349,3242,8--12,6 604,7 -- --

 / 6 Beruházások 397,6 12,6 -- 361,6349,3242,8--12,6 604,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 11,7 -- -- 2,5-------- 31,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 129,3 2,9 -- 114,2------2,9 138,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 183,4 7,0 -- 182,7------7,0 319,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 73,2 2,7 -- 62,2------2,7 115,3

BEVÉTELEK 1 969,3 428,4 -- 684,2266,710,5--428,4 705,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 843,7 406,0 -- 536,5144,7----406,0 550,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 843,7 406,0 -- 536,5------406,0 550,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 80,0 7,4 -- 80,978,6----7,4 86,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

80,0 7,4 -- 80,9------7,4 86,0

4 Működési bevételek 8,6 15,0 -- 22,7--9,8--15,0 24,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5,3 11,8 -- 16,7------11,8 18,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,5 3,2 -- 3,9------3,2 4,3

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,7 -- -- 1,1-------- 1,1

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

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- 0,7-------- 0,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 36,9 -- -- 43,443,4------ 43,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 36,9 -- -- 43,4-------- 43,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 286,2 -- -- 2 723,12 723,1------ 2 723,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 286,2 -- -- 2 723,12 723,1------ 2 723,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 286,2 -- -- 2 723,12 723,1------ 2 723,1

Maradvány igénybevétele 2 286,2 -- -- 2 723,12 723,1------ 2 723,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 286,2 -- -- 2 723,1-------- 2 723,1

TÁMOGATÁSOK 4 868,6 3 043,4 -- 4 970,0--1 865,061,63 043,4 4 970,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 868,6 3 043,4 -- 4 970,0--1 865,061,63 043,4 4 970,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 868,6 3 043,4 -- 4 970,0--1 865,061,63 043,4 4 970,0

Központi, irányító szervi támogatás 4 868,6 3 043,4 -- 4 970,0--1 865,061,63 043,4 4 970,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 998,0 -- -- 826,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 723,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 920,5

MTA Létesítménygazdálkodási Központ ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )15

KIADÁSOK 6 095,0 1 598,1 -- 3 235,01 993,8543,29,61 598,1 4 144,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 491,4 1 554,8 -- 2 122,9701,9234,79,61 554,8 2 501,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 469,2 406,7 -- 430,412,8101,07,9406,7 528,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 468,6 406,2 -- 430,2------406,2 528,2

Külső személyi juttatások 0,6 0,5 -- 0,2------0,5 0,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

135,3 109,4 -- 98,7-11,513,21,7109,4 112,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 786,9 1 038,7 -- 1 575,6682,4120,5--1 038,7 1 841,6 -- --

Készletbeszerzés 46,2 26,6 -- 44,3------26,6 49,4

Kommunikációs szolgáltatások 49,5 45,2 -- 77,5------45,2 86,6

Szolgáltatási kiadások 724,9 672,2 -- 899,6------672,2 1 083,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,7 -- -- 0,9-------- 1,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 965,6 294,7 -- 553,3------294,7 620,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- 18,218,2------ 18,2 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 18,2-------- 18,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 603,6 43,3 -- 1 112,11 291,9308,5--43,3 1 643,7 -- --

 / 6 Beruházások 3 358,2 43,3 -- 726,4969,410,2--43,3 1 022,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1,5-------- 2,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 276,9 -- -- 274,6-------- 274,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 14,7 3,2 -- 4,0------3,2 11,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 46,9 30,9 -- 350,3------30,9 576,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19,7 9,2 -- 96,0------9,2 158,0

 / 7 Felújítások 235,6 -- -- 385,3322,1298,3---- 620,4 -- --

Ingatlanok felújítása 185,7 -- -- 304,3-------- 503,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 49,9 -- -- 81,0-------- 116,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,8 -- -- 0,40,4------ 0,4 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,8 -- -- 0,4-------- 0,4

BEVÉTELEK 5 775,0 896,9 -- 1 887,7914,8191,0--896,9 2 002,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146,1 -- -- 868,2868,2------ 868,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

146,1 -- -- 868,2-------- 868,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 4 541,8 -- -- 43,043,0------ 43,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4 541,8 -- -- 43,0-------- 43,0

4 Működési bevételek 1 077,3 896,9 -- 976,33,2191,0--896,9 1 091,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 10,1 -- -- 13,3-------- 14,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 716,0 600,3 -- 640,8------600,3 706,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 118,0 105,9 -- 116,3------105,9 140,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 222,4 190,7 -- 202,5------190,7 226,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,6 -- -- 1,3-------- 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 6,2 -- -- 2,1-------- 2,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

5 Felhalmozási bevételek 9,7 -- -- 0,20,4------ 0,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9,7 -- -- 0,2-------- 0,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 420,3 -- -- 1 079,01 079,0------ 1 079,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 420,3 -- -- 1 079,01 079,0------ 1 079,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 420,3 -- -- 1 079,01 079,0------ 1 079,0

Maradvány igénybevétele 420,3 -- -- 1 079,01 079,0------ 1 079,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 420,3 -- -- 1 079,0-------- 1 079,0

TÁMOGATÁSOK 978,6 701,2 -- 1 063,0--352,29,6701,2 1 063,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 978,6 701,2 -- 1 063,0--352,29,6701,2 1 063,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 978,6 701,2 -- 1 063,0--352,29,6701,2 1 063,0

Központi, irányító szervi támogatás 978,6 701,2 -- 1 063,0--352,29,6701,2 1 063,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 129,0 -- -- 118,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 078,9 -- -- -- -- -- -- -- 794,7

MTA Jóléti intézmények ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )25

KIADÁSOK 493,3 464,6 -- 667,384,0189,130,3464,6 768,0 -- --

1 Működési költségvetés 420,4 463,6 -- 534,4-0,186,730,3463,6 580,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 190,5 206,9 -- 249,71,133,824,8206,9 266,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 188,5 204,9 -- 235,3------204,9 251,5

Külső személyi juttatások 2,0 2,0 -- 14,4------2,0 15,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

54,6 66,4 -- 60,5-13,88,65,566,4 66,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 175,3 190,3 -- 212,81,144,3--190,3 235,7 -- --

Készletbeszerzés 53,9 50,8 -- 75,3------50,8 85,4

Kommunikációs szolgáltatások 7,2 9,5 -- 7,6------9,5 9,0

Szolgáltatási kiadások 76,9 89,3 -- 86,4------89,3 92,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,3 1,1 -- 0,2------1,1 0,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 37,0 39,6 -- 43,3------39,6 47,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 11,411,5------ 11,5 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 7,6-------- 7,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,8-------- 3,8

2 Felhalmozási költségvetés 72,9 1,0 -- 132,984,1102,4--1,0 187,5 -- --

 / 6 Beruházások 8,2 1,0 -- 34,824,850,7--1,0 76,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 13,3-------- 31,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,7 -- -- 1,2-------- 2,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,8 0,8 -- 12,9------0,8 30,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,7 0,2 -- 7,4------0,2 11,2

 / 7 Felújítások 60,1 -- -- 98,059,051,7---- 110,7 -- --

Ingatlanok felújítása 47,3 -- -- 77,2-------- 87,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12,8 -- -- 20,8-------- 23,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,6 -- -- 0,10,3------ 0,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,6 -- -- 0,1-------- 0,3

BEVÉTELEK 222,6 253,2 -- 286,75,545,1--253,2 303,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,4 -- -- 5,55,5------ 5,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,4 -- -- 5,5-------- 5,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 3,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,5 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 217,5 253,2 -- 281,2--45,1--253,2 298,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,2 -- 0,1------0,2 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 131,9 175,5 -- 182,3------175,5 185,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,5 4,0 -- 3,9------4,0 3,9

 / 5 Ellátási díjak 36,9 30,0 -- 37,0------30,0 37,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 32,4 43,0 -- 38,5------43,0 39,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 11,7 -- -- 16,9-------- 30,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 0,2 -- 2,3------0,2 2,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,9 0,3 -- 0,2------0,3 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 60,2 -- -- 78,578,5------ 78,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 60,2 -- -- 78,578,5------ 78,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 60,2 -- -- 78,578,5------ 78,5

Maradvány igénybevétele 60,2 -- -- 78,578,5------ 78,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 60,2 -- -- 78,5-------- 78,5

TÁMOGATÁSOK 289,1 211,4 -- 385,7--144,030,3211,4 385,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 289,1 211,4 -- 385,7--144,030,3211,4 385,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 289,1 211,4 -- 385,7--144,030,3211,4 385,7

Központi, irányító szervi támogatás 289,1 211,4 -- 385,7--144,030,3211,4 385,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 79,0 -- -- 86,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 78,6 -- -- -- -- -- -- -- 83,6

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )35

KIADÁSOK 242,5 213,8 -- 305,039,896,412,6213,8 362,6 -- --

1 Működési költségvetés 209,9 213,8 -- 241,96,837,712,6213,8 270,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 115,1 111,7 -- 136,50,124,310,3111,7 146,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 112,4 108,7 -- 128,2------108,7 135,2

Külső személyi juttatások 2,7 3,0 -- 8,3------3,0 11,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

35,5 30,2 -- 34,0-1,68,72,330,2 39,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 59,3 71,9 -- 68,04,94,7--71,9 81,5 -- --

Készletbeszerzés 6,9 7,3 -- 6,5------7,3 7,4

Kommunikációs szolgáltatások 2,0 3,3 -- 2,0------3,3 3,5

Szolgáltatási kiadások 33,4 38,1 -- 38,3------38,1 44,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,2 0,5 -- 0,4------0,5 0,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16,8 22,7 -- 20,8------22,7 25,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3,43,4------ 3,4 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,4-------- 3,4

2 Felhalmozási költségvetés 32,6 -- -- 63,133,058,7---- 91,7 -- --

 / 6 Beruházások 8,8 -- -- 10,212,421,0---- 33,4 -- --

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,9 -- -- ---------- 10,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,8 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4,4 -- -- 8,1-------- 16,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,7 -- -- 2,1-------- 6,8

 / 7 Felújítások 23,8 -- -- 52,920,637,7---- 58,3 -- --

Ingatlanok felújítása 18,8 -- -- 44,7-------- 48,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,0 -- -- 8,2-------- 9,4

BEVÉTELEK 61,4 64,1 -- 51,11,51,6--64,1 67,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,1 1,1 -- 2,61,5----1,1 2,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,1 1,1 -- 2,6------1,1 2,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 10,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 48,6 60,0 -- 46,6------60,0 60,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,4 -- --------0,4 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 37,0 43,0 -- 35,6------43,0 43,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,7 4,0 -- 2,7------4,0 4,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8,5 12,0 -- 8,2------12,0 12,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- ---------- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 0,6 -- 0,1------0,6 0,6

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 1,6-------- 1,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,7 3,0 -- 0,3------3,0 3,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,7 3,0 -- 0,3------3,0 3,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,7 -- -- 38,338,3------ 38,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- 38,338,3------ 38,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- 38,338,3------ 38,3

Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- 38,338,3------ 38,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,7 -- -- 38,3-------- 38,3

TÁMOGATÁSOK 208,6 149,7 -- 257,1--94,812,6149,7 257,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 208,6 149,7 -- 257,1--94,812,6149,7 257,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 208,6 149,7 -- 257,1--94,812,6149,7 257,1

Központi, irányító szervi támogatás 208,6 149,7 -- 257,1--94,812,6149,7 257,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 45,0 -- -- 46,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 38,2 -- -- -- -- -- -- -- 41,5

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )45

KIADÁSOK 19,6 21,2 -- 24,14,34,5--21,2 30,0 -- --

1 Működési költségvetés 19,4 21,2 -- 24,04,23,8--21,2 29,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 10,1 10,5 -- 10,9-0,12,0--10,5 12,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9,5 9,1 -- 10,0------9,1 10,7

Külső személyi juttatások 0,6 1,4 -- 0,9------1,4 1,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2,9 3,0 -- 2,6-0,10,4--3,0 3,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 6,4 7,7 -- 10,03,91,4--7,7 13,0 -- --

Készletbeszerzés 0,2 0,4 -- --------0,4 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,1 -- --------0,1 --

Szolgáltatási kiadások 5,4 6,9 -- 9,0------6,9 11,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,8 0,3 -- 1,0------0,3 1,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,50,5------ 0,5 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,5-------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 0,2 -- -- 0,10,10,7---- 0,8 -- --

 / 6 Beruházások 0,2 -- -- 0,10,10,7---- 0,8 -- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,1 -- -- 0,1-------- 0,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,1 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 0,2

BEVÉTELEK -- 1,5 -- --------1,5 1,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 0,5 -- --------0,5 0,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek -- 0,5 -- --------0,5 0,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,5 -- --------0,5 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 0,5 -- --------0,5 0,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 0,5 -- --------0,5 0,5

4670



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

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,6 -- -- 4,34,3------ 4,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2,6 -- -- 4,34,3------ 4,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,6 -- -- 4,34,3------ 4,3

Maradvány igénybevétele 2,6 -- -- 4,34,3------ 4,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,6 -- -- 4,3-------- 4,3

TÁMOGATÁSOK 21,3 19,7 -- 24,2--4,5--19,7 24,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 21,3 19,7 -- 24,2--4,5--19,7 24,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 21,3 19,7 -- 24,2--4,5--19,7 24,2

Központi, irányító szervi támogatás 21,3 19,7 -- 24,2--4,5--19,7 24,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2,0 -- -- 2,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,3 -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )6

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

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai 
Műhely Alapítvány) ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )

16

KIADÁSOK 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9 -- --

1 Működési költségvetés 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

TÁMOGATÁSOK 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

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

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )26

KIADÁSOK 65,4 56,6 -- 63,0--16,3--56,6 72,9 -- --

1 Működési költségvetés 65,4 56,6 -- 63,0--16,3--56,6 72,9

 / 3 Dologi kiadások -- 0,3 -- -----0,3--0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- --------0,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 65,4 56,3 -- 63,0--16,6--56,3 72,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 65,4 56,3 -- 63,0------56,3 72,9

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,4 -- -- 10,6--10,6---- 10,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 10,6--10,6---- 10,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 10,6--10,6---- 10,6

Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 10,6--10,6---- 10,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,4 -- -- 10,6-------- 10,6

TÁMOGATÁSOK 64,1 56,6 -- 62,3--5,7--56,6 62,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 64,1 56,6 -- 62,3--5,7--56,6 62,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 64,1 56,6 -- 62,3--5,7--56,6 62,3

Központi, irányító szervi támogatás 64,1 56,6 -- 62,3--5,7--56,6 62,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10,5 -- -- -- -- -- -- -- 9,9

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )36

KIADÁSOK 163,5 178,4 -- 148,2--187,8--178,4 366,2 -- --

1 Működési költségvetés 163,5 178,4 -- 147,4--187,0--178,4 365,4

 / 1 Személyi juttatások -- 6,5 -- ----8,6--6,5 15,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 6,5 -- --------6,5 15,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,7 -- ----1,7--1,7 3,4

 / 3 Dologi kiadások -- 33,0 -- -----7,1--33,0 25,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 33,0 -- --------33,0 25,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 163,5 137,2 -- 147,4--183,8--137,2 321,0

Elvonások és befizetések 0,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 45,6 -- -- 37,1-------- 63,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 117,3 137,2 -- 110,3------137,2 257,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,8-------- 0,8

BEVÉTELEK 2,4 -- -- 47,3--47,3---- 47,3 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- 47,3--47,3---- 47,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- 47,3-------- 47,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 129,8 -- -- 142,6--142,6---- 142,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 129,8 -- -- 142,6--142,6---- 142,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 129,8 -- -- 142,6--142,6---- 142,6

Maradvány igénybevétele 129,8 -- -- 142,6--142,6---- 142,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 129,8 -- -- 142,6-------- 142,6

TÁMOGATÁSOK 173,8 178,4 -- 176,3---2,1--178,4 176,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 173,8 178,4 -- 176,3---2,1--178,4 176,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 173,8 178,4 -- 176,3---2,1--178,4 176,3

Központi, irányító szervi támogatás 173,8 178,4 -- 176,3---2,1--178,4 176,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 142,5 -- -- -- -- -- -- -- 218,0

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )46

KIADÁSOK 54,6 1 076,9 -- 24,6---1 052,3--1 076,9 24,6 -- --

1 Működési költségvetés 54,6 1 076,9 -- 24,6---1 052,3--1 076,9 24,6

 / 1 Személyi juttatások -- 491,6 -- -----491,6--491,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 491,6 -- --------491,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 132,5 -- -----132,5--132,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- 452,8 -- -----452,8--452,8 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 452,8 -- --------452,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 54,6 -- -- 24,6--24,6---- 24,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 22,5-------- 22,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 54,6 -- -- 2,1-------- 2,1

BEVÉTELEK 37,2 -- -- 2,1--2,1---- 2,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13,3 -- -- 2,1-------- 2,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 23,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 17,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 17,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 17,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 076,9 -- 22,5---1 054,4--1 076,9 22,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 076,9 -- 22,5---1 054,4--1 076,9 22,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 076,9 -- 22,5---1 054,4--1 076,9 22,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 076,9 -- 22,5---1 054,4--1 076,9 22,5

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

Infrastruktúra fejlesztés ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )56

KIADÁSOK 95,3 1 142,0 -- 8,4---1 133,6--1 142,0 8,4 -- --

1 Működési költségvetés 6,4 542,0 -- -----542,0--542,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 542,0 -- -----542,0--542,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 542,0 -- --------542,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 88,9 600,0 -- 8,4---591,6--600,0 8,4

 / 6 Beruházások -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 600,0 -- --------600,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 88,9 -- -- 8,4--8,4---- 8,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 88,9 -- -- 8,4-------- 8,4

BEVÉTELEK 88,9 -- -- 8,4--8,4---- 8,4 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 11,1 -- -- 8,4--8,4---- 8,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,1 -- -- 8,4-------- 8,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 6,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 6,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 6,4 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 142,0 -- -----1 142,0--1 142,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 142,0 -- -----1 142,0--1 142,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 142,0 -- -----1 142,0--1 142,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 142,0 -- -----1 142,0--1 142,0 --

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

Lendület Program ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )66

KIADÁSOK 4,3 3 387,7 -- 84,2---3 303,5--3 387,7 84,2 -- --

1 Működési költségvetés 4,3 3 044,5 -- 77,3---2 967,2--3 044,5 77,3

 / 1 Személyi juttatások -- 1 720,6 -- -----1 720,6--1 720,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 720,6 -- --------1 720,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 455,1 -- -----455,1--455,1 --

 / 3 Dologi kiadások -- 868,8 -- -----868,8--868,8 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 868,8 -- --------868,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 -- -- 77,3--77,3---- 77,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 77,3-------- 77,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 343,2 -- 6,9---336,3--343,2 6,9

 / 6 Beruházások -- 343,2 -- -----343,2--343,2 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 343,2 -- --------343,2 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,9--6,9---- 6,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,9-------- 6,9

BEVÉTELEK -- -- -- 6,9--6,9---- 6,9 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 6,9--6,9---- 6,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 6,9-------- 6,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 3 387,7 -- 77,3---3 310,4--3 387,7 77,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 387,7 -- 77,3---3 310,4--3 387,7 77,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 387,7 -- 77,3---3 310,4--3 387,7 77,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 387,7 -- 77,3---3 310,4--3 387,7 77,3

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

Fiatal kutatók pályázatos támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )76

KIADÁSOK 20,4 898,3 -- 41,3---857,0--898,3 41,3 -- --

1 Működési költségvetés 20,4 898,3 -- 41,3---857,0--898,3 41,3

 / 1 Személyi juttatások -- 707,3 -- -----707,3--707,3 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 707,3 -- --------707,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 191,0 -- -----191,0--191,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,4 -- -- 41,3--41,3---- 41,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 32,4-------- 32,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,4 -- -- 8,9-------- 8,9

BEVÉTELEK 9,9 -- -- 8,9--8,9---- 8,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9,9 -- -- 8,9--8,9---- 8,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9,9 -- -- 8,9-------- 8,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 10,5 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 898,3 -- 32,4---865,9--898,3 32,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 898,3 -- 32,4---865,9--898,3 32,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 898,3 -- 32,4---865,9--898,3 32,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 898,3 -- 32,4---865,9--898,3 32,4

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

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )86

KIADÁSOK 106,3 170,0 -- 83,4---86,6--170,0 83,4 -- --

1 Működési költségvetés 106,3 170,0 -- 83,4---86,6--170,0 83,4

 / 1 Személyi juttatások -- 84,2 -- -----84,2--84,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 84,2 -- --------84,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 4,8 -- -----4,8--4,8 --

 / 3 Dologi kiadások 0,2 1,0 -- 0,1---0,9--1,0 0,1

Szolgáltatási kiadások 0,2 1,0 -- 0,1------1,0 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 106,1 80,0 -- 83,3--3,3--80,0 83,3

Nemzetközi kötelezettségek 73,1 80,0 -- 72,6------80,0 72,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31,4 -- -- 9,1-------- 9,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 1,6-------- 1,6

BEVÉTELEK 19,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19,6 -- -- 10,0-------- 10,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 10,7 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,7 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 76,0 170,0 -- 73,4---96,6--170,0 73,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 76,0 170,0 -- 73,4---96,6--170,0 73,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 76,0 170,0 -- 73,4---96,6--170,0 73,4

Központi, irányító szervi támogatás 76,0 170,0 -- 73,4---96,6--170,0 73,4

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

Posztdoktori pályázatok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )96

KIADÁSOK 29,1 845,0 -- 48,9---796,1--845,0 48,9 -- --

1 Működési költségvetés 29,1 845,0 -- 48,9---796,1--845,0 48,9

 / 1 Személyi juttatások -- 653,2 -- -----653,2--653,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 653,2 -- --------653,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 179,4 -- -----179,4--179,4 --

 / 3 Dologi kiadások -- 12,4 -- -----12,4--12,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 12,4 -- --------12,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,1 -- -- 48,9--48,9---- 48,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 30,5-------- 30,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29,1 -- -- 18,4-------- 18,4

BEVÉTELEK 15,6 -- -- 18,4--18,4---- 18,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15,6 -- -- 18,4--18,4---- 18,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

15,6 -- -- 18,4-------- 18,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 13,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 13,5 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- 845,0 -- 30,5---814,5--845,0 30,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 845,0 -- 30,5---814,5--845,0 30,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 845,0 -- 30,5---814,5--845,0 30,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 845,0 -- 30,5---814,5--845,0 30,5

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

Szakmai feladatok teljesítése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )106

KIADÁSOK 195,2 428,4 -- 198,3---230,1--428,4 198,3 -- --

1 Működési költségvetés 180,8 428,4 -- 115,6---312,8--428,4 115,6

 / 1 Személyi juttatások -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 200,0 -- --------200,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 50,0 -- -----50,0--50,0 --

 / 3 Dologi kiadások 2,7 178,4 -- 4,3---174,1--178,4 4,3

Szolgáltatási kiadások 2,7 8,4 -- 4,2------8,4 4,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 170,0 -- 0,1------170,0 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 178,1 -- -- 111,3--111,3---- 111,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 8,5-------- 8,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 177,1 -- -- 93,1-------- 93,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 9,7-------- 9,7

2 Felhalmozási költségvetés 14,4 -- -- 82,7--82,7---- 82,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,4 -- -- 82,7--82,7---- 82,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14,4 -- -- 82,7-------- 82,7

BEVÉTELEK 141,3 -- -- 177,1--177,1---- 177,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79,6 -- -- 30,4--30,4---- 30,4

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- 20,0-------- 20,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

79,6 -- -- 10,4-------- 10,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 61,7 -- -- 146,7--146,7---- 146,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61,7 -- -- 146,7-------- 146,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 58,7 -- -- 8,4--8,4---- 8,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 58,7 -- -- 8,4--8,4---- 8,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 58,7 -- -- 8,4--8,4---- 8,4

Maradvány igénybevétele 58,7 -- -- 8,4--8,4---- 8,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58,7 -- -- 8,4-------- 8,4

TÁMOGATÁSOK 3,6 428,4 -- 12,8---415,6--428,4 12,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3,6 428,4 -- 12,8---415,6--428,4 12,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3,6 428,4 -- 12,8---415,6--428,4 12,8

Központi, irányító szervi támogatás 3,6 428,4 -- 12,8---415,6--428,4 12,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Kiválósági központok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )116

KIADÁSOK -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8

 / 1 Személyi juttatások -- 160,0 -- -----160,0--160,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 160,0 -- --------160,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 40,0 -- -----40,0--40,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 100,0 -- --------100,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,8--6,8---- 6,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,8-------- 6,8

TÁMOGATÁSOK -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8

Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- 6,8---293,2--300,0 6,8

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

Központi kezelésű felújítások ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )126

KIADÁSOK 37,9 723,8 -- 45,7---678,1--723,8 45,7 -- --

1 Működési költségvetés 19,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,4 723,8 -- 45,7---678,1--723,8 45,7

 / 7 Felújítások -- 723,8 -- -----723,8--723,8 --

Ingatlanok felújítása -- 723,8 -- --------723,8 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,4 -- -- 45,7--45,7---- 45,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 18,4 -- -- 45,7-------- 45,7

BEVÉTELEK 18,4 -- -- 45,7--45,7---- 45,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 30,9--30,9---- 30,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 30,9-------- 30,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 18,4 -- -- 14,7--14,7---- 14,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18,4 -- -- 14,7-------- 14,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 19,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 19,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 723,8 -- -----723,8--723,8 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 723,8 -- -----723,8--723,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 723,8 -- -----723,8--723,8 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 723,8 -- -----723,8--723,8 --

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

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )136

KIADÁSOK -- 3 000,0 -- 331,4---2 668,6--3 000,0 331,4 -- --

1 Működési költségvetés -- 128,0 -- 16,5---111,5--128,0 16,5

 / 1 Személyi juttatások -- 57,0 -- -----57,0--57,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 57,0 -- --------57,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 15,0 -- -----15,0--15,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 56,0 -- -----56,0--56,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 56,0 -- --------56,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 16,5--16,5---- 16,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,5-------- 16,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 872,0 -- 314,9---2 557,1--2 872,0 314,9

 / 6 Beruházások -- 2 372,0 -- -----2 372,0--2 372,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 372,0 -- --------2 372,0 --

 / 7 Felújítások -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Ingatlanok felújítása -- 500,0 -- --------500,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 314,9--314,9---- 314,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 314,9-------- 314,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 331,4--331,4---- 331,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 331,4--331,4---- 331,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 331,4--331,4---- 331,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 331,4--331,4---- 331,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 331,4-------- 331,4

TÁMOGATÁSOK 331,4 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 331,4 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 331,4 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 331,4 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 331,4 -- -- -- -- -- -- -- --

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )146

KIADÁSOK -- 400,0 -- 258,2---141,8--400,0 258,2 -- --

1 Működési költségvetés -- 81,0 -- -----81,0--81,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 45,0 -- -----45,0--45,0 --

4679



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

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 45,0 -- --------45,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 12,0 -- -----12,0--12,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 24,0 -- -----24,0--24,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 24,0 -- --------24,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 319,0 -- 258,2---60,8--319,0 258,2

 / 6 Beruházások -- 144,0 -- -----144,0--144,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 144,0 -- --------144,0 --

 / 7 Felújítások -- 175,0 -- -----175,0--175,0 --

Ingatlanok felújítása -- 175,0 -- --------175,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 258,2--258,2---- 258,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 258,2-------- 258,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 258,2--258,2---- 258,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 258,2--258,2---- 258,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 258,2--258,2---- 258,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 258,2--258,2---- 258,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 258,2-------- 258,2

TÁMOGATÁSOK 258,2 400,0 -- -----400,0--400,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 258,2 400,0 -- -----400,0--400,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 258,2 400,0 -- -----400,0--400,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 258,2 400,0 -- -----400,0--400,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 258,2 -- -- -- -- -- -- -- --

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )156

KIADÁSOK -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 --

 / 6 Beruházások -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 3 500,0 -- --------3 500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 500,0 -- -----3 500,0--3 500,0 --

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

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )166

KIADÁSOK 4 697,1 -- -- ----4,4---- 4,4 -- --

1 Működési költségvetés 155,3 -- -- ----4,4---- 4,4

 / 3 Dologi kiadások 18,6 -- -- ----4,4---- 4,4

Szolgáltatási kiadások 18,6 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 4,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 136,7 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 136,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 541,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 541,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 541,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 701,5 -- -- 4,4--4,4---- 4,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 701,5 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 701,5 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Maradvány igénybevétele 4 701,5 -- -- 4,4--4,4---- 4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 701,5 -- -- 4,4-------- 4,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 4,4
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Szerkezeti változás a 2017. évben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/16/00/00 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok 

Kutatóháza létrehozása (342028)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényben nem szerepelt, mivel kizárólag előző évi maradvánnyal rendelkezik.
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 3591

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 6661

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

206 18027

I.  besorolási osztály összesen 450 405114

II.  besorolási osztály összesen 30 58111

III.  besorolási osztály összesen 10 4675

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

739 214160

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 671 22868

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 416 140211

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 2 074

"A", "B" fizetési osztály összesen 469 461237

"C", "D" fizetési osztály összesen 1 768 105659

"E"-"J" fizetési osztály összesen 3 551 2691 032

kutató, felsőoktatásban oktató 13 786 3723 017

gyakornok (pedagógus) 2 5981

pedagógus I. 11 6404

pedagógus II. 7 4112

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 1022

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 21 698 4015 233

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 0811

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

13 7264

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

1 6081

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 17 4156

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 1 3201

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 1 3201

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 22 456 3505 400

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

05 607

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 05 923

Üres álláshelyek száma az időszak végén 030

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

05 400

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

331 913119

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

2 9731
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 3591

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 6661

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

206 18027

I.  besorolási osztály összesen 450 405114

II.  besorolási osztály összesen 30 58111

III.  besorolási osztály összesen 10 4675

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

739 214160

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 0811

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

13 7264

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

1 6081

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 17 4156

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 1 3201

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 1 3201

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 757 949167

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

166

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 167

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

167

2 MTA Könyvtár és Információs Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 31 7144

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

95 10525

"C", "D" fizetési osztály összesen 40 90719

"E"-"J" fizetési osztály összesen 135 15255

kutató, felsőoktatásban oktató 7 1823

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 310 061106

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 310 061106

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

106

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 116

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

106

3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 579 27257

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 265 508173

"A", "B" fizetési osztály összesen 332 312168

"C", "D" fizetési osztály összesen 1 381 092498

"E"-"J" fizetési osztály összesen 3 158 146879

kutató, felsőoktatásban oktató 10 770 9502 274
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIII.  fejezet

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 17 487 2794 049

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 17 487 2794 049

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

4 257

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 546

Üres álláshelyek száma az időszak végén 30

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

4 049

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

331 913119

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

2 9731

4 MTA Támogatott Kutatóhelyek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 21 5382

"A", "B" fizetési osztály összesen 1 1261

"C", "D" fizetési osztály összesen 55 99127

"E"-"J" fizetési osztály összesen 121 87656

kutató, felsőoktatásban oktató 3 008 240740

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 3 208 772826

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 3 208 772826

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

826

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 826

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

826

5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 18 4202

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

25 3674

"A", "B" fizetési osztály összesen 67 02729

"C", "D" fizetési osztály összesen 186 75265

"E"-"J" fizetési osztály összesen 78 41318

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 375 979118

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 375 979118

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

118

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 125

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

118

5 2 MTA Jóléti intézmények

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 9941

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

10 9434

"A", "B" fizetési osztály összesen 50 38527

"C", "D" fizetési osztály összesen 67 17931

"E"-"J" fizetési osztály összesen 34 60214

gyakornok (pedagógus) 2 5981

pedagógus I. 11 6404

pedagógus II. 7 4112

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 1022
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIII.  fejezet

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 203 85486

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 203 85486

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

86

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 91

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

86

5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 2901

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

19 2165

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 2 074

"A", "B" fizetési osztály összesen 18 61212

"C", "D" fizetési osztály összesen 36 18419

"E"-"J" fizetési osztály összesen 20 3809

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 103 75646

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 103 75646

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

46

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 50

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

46

5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 0001

"E"-"J" fizetési osztály összesen 2 7001

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 8 7002

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 8 7002

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

2

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2

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

2
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I.  A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA KÜLDETÉSE 
 
 
Az Országgyűlés a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA 
törvény) megalkotásával utat nyitott a művészeti élet önkormányzati alapú továbbfejlesztése 
előtt, lehetővé téve, hogy a szellemi élet meghatározó jelentőségű személyiségeinek 
mértékadó közössége véleményformálója legyen a kulturális közéletnek. A törvényi 
szabályozást indokolja az az elvárás, hogy a kultúra és kiemelten a különféle művészeti ágak 
képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában, és aktív 
szerepvállalásukkal járuljanak hozzá a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez. 
 
 
II.  A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA 2017. ÉVI M ŰKÖDÉSE 
 
 
II.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
Az MMA feladata, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek 
érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új értékes 
alkotások születését a magyar művészeti életben, s megkülönböztetett figyelmet tanúsítson a 
legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó alkotók részére formálisan is: díjazás, kitüntetés s 
elismerő oklevelek – ünnepi keretek között történő – átadásával. Az MMA feladata továbbá, 
hogy ösztönző lehetőséget biztosítson a tehetséges ifjú alkotók művészeti pályán való 
bemutatkozásához. 

KÖZGY ŰLÉSEK 
 
2017-ben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) négy közgyűlést tartott. A májusi 
közgyűlésen a köztestület eleget tett az MMA törvényben és az alapszabályában 
(Alapszabály) meghatározott beszámolási kötelezettségeinek, elfogadta a Kormány számára 
készült beszámolót, döntött az MMA szakmai és adminisztratív működéséhez szükséges 
előterjesztésekről és a köztestületi díjak adományozásáról. 
 
A májusi ülésen a közgyűlés – rövid művészeti programot és a 2017. évi köztestületi díjak 
ünnepélyes átadását követően – a 2016. évi munkát összegző elnöki, főtitkári és köztestületi 
testületi beszámolók elfogadása, a megelőző közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan a 
Magyar Művészeti Akadémia vezetői és testületei tevékenységét összegző tájékoztatók 
meghallgatása mellett döntött a Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló, és a Magyar 
Művészeti Akadémia 2017. évi elemi költségvetése elfogadásáról, illetve határozatot hozott 
költségvetési szerv alapításáról, elfogadta a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény, 
valamint a köztestület Díjszabályzata módosítására vonatkozó javaslatok koncepcióját, 
továbbá rendes és levelező tagokat választott. 
 
Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmestert, az MMA rendes tagját választotta az MMA 
elnökévé a köztestület 2017. október 10-i tisztújító közgyűlése. Fekete György, az MMA 
rendes tagja részére, aki két cikluson keresztül, hat éven át vezette az MMA-t, neki a 
közgyűlés tiszteletbeli elnöki címet adományozott. 2017. október 10-én a közgyűlés az MMA 
alelnökének választotta Jankovics Marcellt, az MMA rendes tagját. A 2017. október 10-i 
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közgyűlés elfogadta továbbá az elnök Kormány számára készített, a köztestület 2016. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Figyelemmel arra, hogy a 2017. október 10-i tisztújító közgyűlés az utolsó napirendi pont 
lezárását megelőzően határozatképtelenné vált, ezért az elnök a közgyűlést a megtárgyalásra 
nem került napirenddel, a le nem zárt napirendi pontokkal ismételten összehívta 2017. október 
31. napjára; e megismételt közgyűlés – a tisztújítás (egy elnökségi tag – Farkas Ádám, az 
MMA rendes tagja – megválasztása) mellett – az MMA Professzori Felterjesztések 
Bizottságának és Etikai Bizottságának megújításáról, valamint a köztestület Alapszabályának 
módosításáról határozott. 
 
Az MMA törvény értelmében a köztestület díjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti 
életet; ennek szellemében a Magyar Művészeti Akadémia ún. Díjszabályzata rendelkezik a 
köztestület saját díjai megalapításáról. A közgyűlés által adományozható köztestületi állandó 
díjak átadása az MMA tavaszi közgyűlésén történik. 
 
 
AZ MMA ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE  
 
Az elnökség beszámolási kötelezettségét az Alapszabály 44. § (14) bekezdése írja elő; a 
beszámoló elfogadásáról a közgyűlés határozatban dönt.  
Az elnökség tagjai – az MMA törvény 17. § (3) bekezdése és az Alapszabály 32. § (1) 
bekezdése értelmében – az elnök, a két alelnök, a főtitkár és további négy közgyűlés által 
választott akadémikus, elnökségi tag.  Az elnökségi ülésekre – tanácskozási joggal – 
meghívást kapnak a felügyelő testület tagjai és a művészeti tagozatok vezetői az MMA 
törvény 17. § (4) bekezdése és az Alapszabály 33. § (4) bekezdése alapján.  
A testület 2017-ben 11 ülést tartott, amelyek során 70 határozat született.  
 
Az elnökség feladatait az MMA törvény 17. §-a és az Alapszabály 32. § (4) bekezdése és 
ügyrendje szerint látja el. Ennek megfelelően tartalmi vonatkozásában előkészítette a 2017. év 
tavaszi és őszi közgyűléseit, megvitatta a közgyűlési napirendi javaslatokat, valamint a 
tárgyévben folyamatosan gondoskodott a közgyűlési döntések végrehajtásáról. A tárgykörbe 
tartozóan az elnökség megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta – az elnök 
előterjesztése útján – a köztestület 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolókat, 2016. évi közhasznúsági beszámolóját, 2017. évi elemi költségvetését, a 
díjszabályzat módosítását, az MMA 2018. évi művészeti és szakmai programtervét, továbbá 
az Alapszabály módosításait, az elnök 2016. évi Kormány részére készült tájékoztatóját. Az 
elnökség megvitatta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolva előterjesztette továbbá a 2016. 
évre vonatkozó elnöki, főtitkári, és elnökségi beszámolókat, valamint a művészeti tagozatok 
és a köztestületi bizottságok beszámolóit.  
Az elnökség mint az MMA nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló döntött a Műcsarnokot 
működtető gazdasági társaság (Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.) 2017. évi üzleti 
tervéről, elfogadta a 2016. évi beszámolóját; továbbá e dokumentumokat elfogadta a Pesti 
Vigadó Nonprofit Kft. esetében is. Az elnökség a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére a 2017. évben 410,0 millió forint működési forrást, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
részére a 2017. évben 420,0 millió forint működési forrást biztosított.  
Az elnökség a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével 2017-ben 
megrendezésre került Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon megvalósításához 80,0 
millió forint támogatást biztosított.  
A testület számos, a Nemzeti Kulturális Alap testületeibe történő jelölésről döntött. 
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A testület 2017. októberben megtárgyalta és elfogadta az MMA Titkársága szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását, amely elsősorban a költségvetési szerv struktúrájának 
átfogó jellegű megújítására irányult. 
2017 őszén az elnökség úgy határozott, hogy a Magyar Művészeti Akadémiára háruló 
közfeladatok minél hatékonyabb ellátása és a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása 
érdekében az MMA Titkársága Művészeti Dokumentációs Osztálya  által ellátott feladatokra 
önálló finanszírozásra és a működéshez szükséges források megszerzésére képes gazdasági 
társaság létrehozása indokolt; szem előtt tartva a gazdasági társasági forma azon előnyét, hogy 
az hatékonyabb, rugalmasabb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít a Magyar Művészeti 
Akadémia által rendelkezésre bocsátott források eredményesebb, szakmai szempontból jobb 
koordinációval történő felhasználására. 
2017. októberben a köztestület új, kizárólagosan a tulajdonában álló gazdasági társaságot 
alapított MMA Kiadó Nonprofit Kft. néven. A cég feladata elsődlegesen az MMA és 
intézményei gondozásában megjelenő könyvek és folyóirat kiadása, a kiadványok 
bizományosi értékesítése, az MMA által megrendelt életmű-dokumentáció készítése, 
portréfilmgyártás, videoszolgáltatás, valamint fotó- és videóarchívum gondozása és 
továbbfejlesztése egységes arculat jegyében. A társaság 2017. évi fő feladatai voltak: az 
MMA Titkársága által megkezdett, a társaság alapításáig be nem fejezett, a társaság által 
átvett megbízási munkák, projektek lefolytatásában való közreműködés az MMA Titkársága 
Kommunikációs és Sajtófőosztályával együttműködésben, a könyvkereskedelem és a 
marketing kiépítésének megkezdése, a 2018. évi kiadói program előkészítése. 
 
A NEMZET M ŰVÉSZE DÍJ 
 
A köztestület számára kiemelkedő jelentőségű eredmény, a hazai művészeti élet Kossuth-díjas 
művészei számára páratlan elismerés, hogy – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. 
évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA törvény) 2014. március 1-jétől hatályos 
módosításával, a köztestület kezdeményezésére – az Országgyűlés megalapította a Nemzet 
Művésze díjat, melynek célja a legkiemelkedőbb, elismert művészek méltó 
életkörülményeinek biztosítása, életjáradék révén. A Nemzet Művésze cím viselésére 
egyidejűleg hetven fő jogosult. A díjat 65. életévét betöltött, táncművész és cirkuszművész 
esetén 50. életévét betöltött, Kossuth-díjjal elismert művész kaphatja. A Nemzet Művésze cím 
kizárólag egyéni teljesítmény elismeréseként és személyenként egy alkalommal 
adományozható. A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható. 
 
AZ MMA KÖZGY ŰLÉSE ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KÖZTESTÜLETI DÍJAK 
 
Az MMA törvény értelmében a köztestület díjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti 
életet; ennek szellemében a Magyar Művészeti Akadémia ún. Díjszabályzata rendelkezik a 
köztestület saját díjai megalapításáról. A közgyűlés által adományozható köztestületi állandó 
díjak átadása az MMA tavaszi közgyűlésén történik. 
 
A köztestület Díjszabályzata értelmében az MMA által adományozandó köztestületi állandó 
díjak: 
 
− Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja; 
− Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja; 
− Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme; 
− Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja; 
− Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme. 
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A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja  
A díjban a magyar szellemi élet azon jeles művésze részesíthető, akinek kiemelkedő 
munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó 
önzetlen és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra. A közgyűlés megerősítette 
az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését, amely szerint a köztestület 
2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjával Sára Sándor Kossuth-díjas 
filmrendező, operatőr, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
életútja előtt tiszteleg. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja  
A díjban a magyar szellemi élet azon személyisége részesíthető, aki a korábbi két évben 
létrehozott kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát. A 
közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését, 
amely szerint a köztestület 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Törőcsik 
Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-
díjas színésznő, Érdemes és Kiváló Művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 
részére adományozza.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme  
A díjban az a személy vagy szervezet részesíthető, aki vagy amely munkájával, anyagi 
támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és 
művészet társadalmi elismertségének emeléséhez. A közgyűlés egyetértett az elnökségnek a 
Díjbizottság javaslata alapján született döntésével, amely szerint a köztestület 2017. évben a 
Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét Osskó Judit Ybl-, Príma Primissima-, Kós Károly-, 
Táncsics-díjas, Akadémiai újságírói díjas, MUOSZ-díjas újságíró és építész részére 
adományozza.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja  
A díjban az a művészeti író részesíthető, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú 
tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult 
a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar 
kultúra értékeit. A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján 
született döntését, amely szerint a köztestület 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészeti Írói Díjával a Kölcsey-, Tamási Áron-, József Attila- és Arany János-díjas Bertha 
Zoltán művészettörténész munkásságát ismeri el.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme  
A díjban az a személy részesíthető, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős 
művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti 
igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat. A közgyűlés megerősítette az 
elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését, amely szerint a köztestület 
2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme elismerést Balázs 
Bécsi Gyöngyi, az erdélyi Válaszúton működő Kallós Zoltán Alapítvány elnöke részére 
adományozza. 
 
Társadalmasítás 
 
Az MMA törvény alapján 2014. március 1-jétől nem akadémikus tagként felvételét kérheti a 
Magyar Művészeti Akadémiára a DLA fokozattal vagy az Alapszabályban meghatározott 
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hazai művészeti szakmai elismeréssel vagy külföldi művészeti szakmai elismeréssel 
rendelkező személy (mely utóbbi esetben a kérelmező által megjelölt tagozatnak van 
mérlegelési joga az elismerés alapján a felvétel támogatása tekintetében). Az MMA 2017. év 
elején negyedik alkalommal, több sajtóorgánum felületén jelentette meg az úgynevezett 
társadalmasítás célját szolgáló felhívását, továbbá a művészeti doktori iskolát működtető 
egyetemek rektorait az elnök közvetlenül értesítette a tagfelvétel, a nem akadémikus tagként 
való jelentkezés lehetőségéről. 2017-ben a köztestület elnöksége 76 fő tekintetében – 
jogszabályban, Alapszabályban foglalt feltételek teljesítése, illetve szükség esetén a tagozat 
támogató döntése alapján – döntött nem akadémikus tagok központi köztestületi 
nyilvántartásába vételéről. 
A hivatkozott nyilvántartásban 2017. december 31-én – az elnökség vonatkozó döntései 
szerint – mindösszesen 427 fő nem akadémikus tag szerepelt. 
 
2017. ÉV VÁLOGATOTT ESEMÉNYEI 
 
január 
Nagy Gáspár költőnek, az MMA posztumusz tiszteleti tagjának állítottak szobrot Budakeszin, 
a Fő téri parkban. A mellszobrot – Oláh Katalin szobrászművész alkotását – a költő halálának 
tízedik évfordulójára állíttatta a Jobb Kor Polgári Egyesület az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával. Nagy Gáspár 
verseivel fordítani tudott a magyar nemzet sorsán – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök 
a tíz éve elhunyt Kossuth- és József Attila-díjas költő szobrának avatásán. A művet Orbán 
Viktor miniszterelnök, Oláh Katalin szobrászművész, az alkotó, valamint Orosz István 
grafikusművész, az MMA rendes tagja és Szakolczay Lajos irodalomtörténész együtt leplezte 
le. 
 
2017-ben is folytatódott az MMA portréfilmjeinek vetítése az M5 tv-csatornán. 2017. január 
8-tól vasárnaponként újabb tizenöt MMA portrét tűzött műsorára és mutatott be elsőként a 
köztelevízió kulturális csatornája, az M5. 
 
Szívzörej címmel nyílt kiállítás a Műcsarnokban, az MMA intézményében Stefanovits Péter 
képzőművész, az MMA rendes tagjának műveiből. A kiállítás megnyitásaként egy 
performansz keretében Négyszemközt címmel Stefanovits Péter és Szurcsik József, a kiállítás 
kurátora, Munkácsy-díjas képzőművész, az MMA rendes tagja beszélgettek. 
 
Grafikáktól a dobozképekig címmel nyílt tárlat Prutkay Péter, az MMA rendes tagjának 
műveiből a Pesti Vigadóban. A kiállítás visszatekintett közel öt évtized képzőművészeti 
munkásságára abból az alkalomból, hogy az alkotó 2017-ben töltötte be 70. életévét. A 
megnyitón köszöntőt mondott Fekete György, az MMA elnöke.  
 
Január 22-én, a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen adták át a közművelődési 
intézmények és könyvtárak díjait a Pesti Vigadóban, az MMA székházában. Az ünnepségen 
köszöntő beszédet mondott Fekete György, az MMA elnöke, ezt követően Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár adta át az elismeréseket. A rendezvényen Mécs Károly 
színművész, a Nemzet Színésze, az MMA rendes tagja Nagy Gáspár, az MMA posztumusz 
tiszteleti tagja és Kölcsey Ferenc műveiből olvasott fel részleteket. 
 
Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, grafikusművész, az MMA rendes tagja 127 
festményét és Párkányi Raab Péter 66 fotóját, fény-, tér- és illatinstallációját vonultatta fel A 
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döntés című kiállítás január 23-tól a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában 
Székesfehérvárott.  
 
Petrás Mária népdalénekes, kerámiaművész, az MMA rendes tagja a moldvai csángók életéről 
mintázott domborműveit bemutató kiállítás nyílt Pozsonyban, a Pozsonyi Magyar Intézet 
kiállítótermében. A tárlatot Prokopp Mária művészettörténész nyitotta meg, az est vendége 
Döbrentei Kornél író, az MMA rendes tagja volt. 
 
Bemutatták Mezey Katalin, az MMA Irodalmi Tagozatát vezető Kossuth-díjas költő Levelek 
haza című könyvét a Magyar Napló könyvesboltjában. A Magyar Napló Kiadó gondozásában 
kiadott műről Csender Levente író beszélgetett a szerzővel a kiadó könyvesboltjának is 
otthont adó Józsefvárosi Galériában. 
 
február 
 
Beleszőtt imák címmel Kubinyi Anna textilművész műveiből nyílt emlékkiállítás a Pesti 
Vigadóban. A magyar textilművészet világszínvonalú – hangoztatta a megnyitón Fekete 
György, az MMA elnöke. Kubinyi Adrienn, a művész lánya hangsúlyozta: a Vigadóban 
megrendezett emlékkiállítással édesanyja egyik utolsó kívánsága vált valóra, többek között a 
Nemzeti Kulturális Alap, az MMA és a Béres Alapítvány támogatásának köszönhetően. 
 
2017. február 4. és április 2. között volt látogatható az MMA Film- és Fotóművészeti 
Tagozatának KÉP/TÁRSAK című, első nagyszabású, közös fotókiállítása, amely egyszerre 
végtelenül egyszerű, ám rendkívül bonyolult és sokrétű kapcsolatokat, alkotói szándékokat 
bemutató koncepciót tükrözött; a tárlat középpontjában az együttműködés, a barátság, a 
szellemi közösség megteremtése állt. Az MMA a kiállításra 120 oldalas katalógust is 
megjelentetett. 
 
László Gyula (1910–1998) tudósra és művészre, az MMA posztumusz tiszteleti tagjára 
emlékezett a Pesti Vigadó kiállítása, amely grafikáit, metszeteit, illusztrációit, festményeit és 
szobrait mutatta be az alkotó fia, László Zoltán válogatásában. A kiállítás egyfajta életrajz 
volt: a Széchenyi-díjas régész – akit elsősorban a magyar őstörténet-kutatás kiemelkedő 
tudású alakjaként ismerünk –, képzőművész páratlan életútjának bemutatását tűzte ki céljául.  
 
Jóslás a te idődről címmel rendezett kétnapos konferenciát Csoóri Sándor emlékére 2017. 
február 6-án és 7-én a Pesti Vigadó Makovecz termében az MMA Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézet. A 2016-ban elhunyt Csoóri Sándor, néhai Nemzet Művésze a 
magyar közéleti, filmes, irodalmi gondolkodás meghatározó és megkerülhetetlen alakja volt a 
XX. század második felében; életművét először értékelte konferencia. 
 
Michael Haydn 1803-ban komponált Szent Ferenc-miséje először hangzott fel korabeli 
hangszereken. A zeneszerző műve és testvére, Joseph Haydn 1802-ben írt, hattételes, 
Harmoniemesse című alkotása a korhű hangszereken játszó Orfeo Zenekar, az énekes 
szólisták a Purcell Kórus előadásában volt hallható. A zenekart és a kórust Vashegyi György, 
az MMA rendes tagja vezényelte a Művészetek Palotájában.  
 
Sajtótájékoztatón mutatta be az MMA és a Zuglói Filharmónia az összművészeti Pastorale 
sorozat 2017. évi programját. A különleges sorozatnak már második éve volt otthona a Pesti 
Vigadó Díszterme. A 20 esztendős sorozat 1997 óta közel 220 nagy sikerű program során 
igyekezett kulcsot adni a közönségnek a művészetek csodavilágához.  
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Február 9-én vette kezdetét az MMA Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézet 
művészetelméleti előadássorozata Esték a Hild-villában címmel az Arany János-emlékévhez 
kapcsolódóan.  
 
Veszprémben tartották Iancu Laura költő, író, az MMA rendes tagja azonos című regényéből 
közösségi finanszírozással készült Szeretföld című játékfilm díszbemutatóját; a szakmai 
bemutató március 7-én 18 órától zajlott a budapesti Toldi moziban.  
 
Március 14. és április 2. között rendezték meg a barcelonai Mecal filmfesztivált, a rövid- és 
animációs filmek nemzetközi fesztiválját, ahol 2017-ben Magyarország volt a díszvendég. A 
spanyol és katalán filmszakmai közönség a Magyar Művészeti Akadémia Magyar animáció 
100 című kiállításán keresztül, valamint Orosz István, Gyulai Líviusz, Ternovszky Béla, 
Rofusz Ferenc és Varsányi Ferenc előadásainak segítségével kaphatott ízelítőt a magyar 
animációról. 
 
Televízió és közízlés – a művészet esélyei a XXI. századi televíziózásban címmel kétnapos 
konferenciát szervezett az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata. Az eseményen Buglya 
Sándor filmrendező, az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának vezetője köszöntötte a 
jelenlévőket, Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész, az MMA alelnöke az 
individuális televíziózásra mutatott rá, Mezey Katalin költő, műfordító, a MMA Irodalmi 
Tagozatának vezetője a televízió és a magyar irodalom kapcsolatáról tartott előadásában 
elsőként a közízlésről beszélt. A konferencia zárásaként Szemadám György, az MMA 
elnökségi tagja fogalmazta meg nézeteit a televízióról. 
 
Neves magyar előadókkal, külföldi vendégművészekkel és a koncertek mellett előadásokkal, 
valamint tárlatokkal is várta a közönséget a Cziffra György emlékére és tiszteletére rendezett 
zenei fesztivál, a Cziffra Fesztivál Budapesten. A fesztiválon február 24-én este fél 8-tól a 
Zeneakadémián Rost Andrea, Kossuth-díjas operaénekes, az MMA levelező tagja és Balázs 
János, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a MMA Zeneművészeti Tagozatának díjazottja – a 
Cziffra György Fesztivál művészeti vezetője – is fellépett. 
 
2017. február 27. és március 5. között zajlott a 2017. évi Magyar Filmhét. A 
versenyprogramon kívül a Magyar Nemzeti Filmarchívum által restaurált, digitalizált filmeket 
is vetítettek, köztük Gárdos Péter ikonikus alkotását, a Szamárköhögést, és Szabó István 
Szerelmesfilmjét, amelyek a MMA támogatásából újulhattak meg. A filmhéten Fábri Zoltán 
filmrendezőről, az MMA posztumusz tiszteleti tagjáról is megemlékeztek, többek között Az 
ötödik pecsét című filmjét láthatta újra moziban a közönség. 
 
március 
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karrierirodájával együttműködve az MMA 
Zeneművészeti Tagozata mutatta be a legtehetségesebb növendékeket a Pesti Vigadó 
Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. A négy hangversenyből álló, fiatal tehetségeket 
megismertető hangversenysorozat első koncertjén Demeniv Mihály lépett fel 
harmonikaestjével. Az áprilisi koncerten Karasszon Eszter (gordonka) és Farkas Mira (hárfa) 
mutatkozott be az MMA székházában. 
 

4695



Az MMA székházában, a Pesti Vigadóban, a Díszteremben 2017. március 11-én 
emlékkoncertre került sor Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából a Zuglói 
Filharmónia és a Szabó Dénes vezette Cantemus kórusok részvételével. 
 
Állami elismeréseket nyújtott át Áder János köztársasági elnök többek között az MMA 
akadémikusai és nem akadémikus tagjai részére. Kallós Zoltán néprajztudós, népzenegyűjtő, a 
Nemzet Művésze, a Magyar Corvin-lánc kitüntetettje, az MMA rendes tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Kallós Zoltán Alapítvány alapítója a Kossuth-nagydíjat 
vehette át. Kossuth-díjban részesült Bertalan Tivadar, Galánfi András, Péterfy László, 
valamint Sass Sylvia, továbbá Richter József cirkuszművész is átvette az állami elismerést. 
 
A MMA szimpóziummal emlékezett meg a százhúsz éve született Hamvas Béla író, filozófus, 
esztétáról. A jelképes helyszínen, Várpalotán az Inotai hőerőműnél lévő – művészettörténeti 
értékei miatt védetté nyilvánított – Béke Művelődési Házban 56-ról szóló színpadi kollázst és 
Hamvas-összeállítást láthatott a közönség; a Thury-vár udvarán tizenkét napig az MMA 
tablókiállítása emlékeztetett az 50-es évekre és Várpalota 1956-os eseményeire. 
 
Dubrovay László zeneszerző, az MMA elnökségi tagja egész estés balett művét, a Faust, az 
elkárhozottat az MMA támogatásával mutatták be a Művészetek Palotájában a Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon. A nagyszabású zeneműhöz Vincze Balázs, a Pécsi Balett vezetője 
készített koreográfiát. Az ősbemutató után 2017-ben Pécsen hallhatta és láthatta a közönség a 
táncdrámát a Pécsi Balett és a Zuglói Filharmónia közreműködésével. 
 
április 
 
Az MMA Színházművészeti Tagozatának támogatásával valósulhatott meg március 21. és 25. 
között Kecskeméten a színművészeti egyetemek találkozója, a SZÍN-TÁR; 2017. március 22. 
és 26. között Tatabányán a Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál, a MOST FESZT; majd 
2017; március 27. és április 2. között Debrecenben a XI. DESZKA Kortárs Magyar 
Drámafesztivál. Az MMA rendszeresen támogatja a kortárs színházművészet legfontosabb 
seregszemléit, az előbbiek mellett a 2017. évi Pajtaszínházi Szemlét és az áprilisban 
megrendezésre került IV. Madách Nemzetközi Színházi Találkozót megelőző 
közönségtalálkozót. 
 
A Vígszínház művészei április 4-én köszöntötték 75. születésnapja alkalmából Jánoskúti 
Márta jelmeztervezőt, az MMA rendes tagját, és az alkalomból bemutatták a róla szóló kötetet 
is, amely az MMA támogatásával jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában Szenvedélyem a 
hivatásom címmel. A születésnapon Béres Ilona színművész, a Nemzet Művésze, az MMA 
rendes tagja és Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, költő, érdemes és kiváló 
művész is felidézte emlékeit a közös munkákról Jánoskúti Mártával. 
 
Az MMA meghívására érkezett Budapestre a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia festmény- 
és kalligráfiakiállítása. A hagyományos művészeti ágakat a modern művészettel ötvöző 
kortárs kínai alkotók festményeit, kalligráfiáit és pecsétvéséseit mutatta be a Kínai Nemzeti 
Művészeti Akadémia Keletről... című, április 10-én nyílt kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat 
egyedülálló esztétikai értékeit és gondolatvilágát bemutató, a megértést rövid 
magyarázatokkal és katalógussal segítő kiállításhoz kapcsolódva a két akadémia április 11-én 
közös konferenciát rendezett Érintkezések... címmel az MMA székházában. A tanácskozás 
előtt szervezeteik nevében Fekete György, az MMA elnöke és Tan Ping alelnök 
együttműködési megállapodást írt alá Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a kínai 
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delegáció, Jankovics Marcell, az MMA alelnöke, Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára, 
az MMA akadémikusai és a sajtó jelenlétében. 
 
A Magyar Kárpitművészek Egyesülete az MMA-val és a Szépművészeti Múzeummal 
együttműködve a Pesti Vigadó Galériájában rendezett kiállítást 2017. április 13. és május 28. 
között Nemzetközi Kárpit 3. címmel. 
 
A 2016. ősszel, 90 éves korában elhunyt Andrzej Wajda mesterműveket alkotott, rendezői 
munkássága az utolsó éveiben őt ért közéleti kritikák ellenére kiállja az idő próbáját. Erről 
Lengyelország budapesti nagykövete Jerzy Snopek beszélt a Pesti Vigadóban a Hívóképek — 
Andrzej Wajda-emléknap című rendezvény köszöntőjében Az eseményen köszöntőt mondott 
Fekete György, az MMA elnöke. 
 
Nyolc formatervezési szakterület elmúlt tíz évben elért eredményeit tekintette át Körülöttünk 
címmel az MMA intézményében, a Műcsarnokban megvalósult ipar- és tervezőművészeti 
nemzeti szalon. A szalon ötéves vetésforgójának negyedik állomásához érkezett: az építészet, 
a képző-, majd a fotóművészet után az ipar- és tervezőművészet mutatta be sokféle arcát – 
mondta el a kiállítás megnyitóján Fekete György, az MMA elnöke. Sára Ernő és Scherer 
József kurátorok, az MMA rendes tagjai a kiállítás sajtóbejárásán emlékeztettek arra, hogy a 
hazai ipar- és tervezőművészetnek tizenhat éve nem volt alkalma hasonlóan átfogó 
bemutatkozásra. 
 
2017. április 25. és 27. között tartották a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum által meghirdetett Rendszerváltó 
Filmszemlét. A zsűri elnöke Sára Sándor filmrendező, a Nemzet Művésze, az MMA rendes 
tagja volt. A díjakat a Rendszerváltó Filmszemle fővédnökei: Bíró Zoltán, a Retörki 
főigazgatója, Sára Sándor, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és a zsűri tagjai adták át. 
Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata 250 ezer forintos, valamint az Echo Televízió 
különdíját Zajti Gábor Belül kell felépíteni a házat című alkotása kapta.  
 
Átadták a IV. Savaria Filmszemle díjait, amelyre dokumentumfilm, kisjátékfilm és filmetűd 
kategóriában 140 alkotást neveztek 2017-ben az alkotók. A szakmai zsűri (András Ferenc 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező és 
Halmy György filmrendező) a kategóriák első három helyezettjét jutalmazta, valamint 
kiosztottak két különdíjat is. A filmszemlét – ahogy a korábbi években – a Magyar Művészeti 
Akadémia is támogatta. 
 
Díjátadóval egybekötött gálaesttel ünnepelte a tánc világnapját a Nemzeti Táncszínház és a 
Magyar Táncművészek Szövetsége a Művészetek Palotájában. Az életműdíjat Stoller Antal 
koreográfus, az MMA rendes tagja vehette át.  
 
május 
 
Május 4-én és 5-én Fogalmak és összefüggések az iparművészetben és tervezőművészetben 
címmel konferenciát rendezett az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet a 
Műcsarnokban, az MMA intézményében a nemzeti szalon kiállítás-sorozat 2017. évi 
nagyszabású tárlatához kapcsolódóan.  
 
2017. május 4. és 14. között a kettősséget jelképező többségi és a kisebbségi magyar identitás 
jegyében rendezték meg a határon túli magyarság immár hagyománnyá vált ünnepét, a XXII. 
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Bánsági Magyar Napokat Temesváron. A közönség számára képzőművészeti kiállításokat, 
színházi előadásokat, koncerteket, néptáncgálákat és filmvetítéseket is kínáló összművészeti 
programsorozatot az MMA – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2017-ben is kiemelten támogatta. 
 
A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galériában megkezdődött a Grafikai Triennálé, mely 
szabadbeadásos része mellett egy kurátori válogatást is bemutatott. Az MMA díját Mórocz 
István grafikusművész kapta.  
 
Somos Miklós Munkácsy-díjas festőművész, az MMA posztumusz tiszteleti tagja művészetét 
bemutató emlékkiállítás nyílt a Pesti Vigadó Galériájában. Az MMA szervezésében 
megvalósult tárlatra Somos Éva és Gyula – az alkotó gyermekei – a családi hagyatékból olyan 
műveket válogattak az 1960-as évektől 2009-ig, Somos Miklós haláláig terjedő időszakból, 
amelyek jól reprezentálták a festő művészeti korszakainak jellegzetességeit. 
 
Kiemelt kormányzati beruházásként jön létre az Országház szomszédságában, a Vadász utca 
30. alatt található ingatlan újraépítésével Budapest új, minden igényt kielégítő kortárs 
sportközpontja. A többek között négypályás uszodának, wellnessnek, falmászó pályának, 
fitneszteremnek és rekreációs központnak is helyet adó centrum tervezője Skardelli György 
építész, az MMA rendes tagja. 
 
2017. május 13. és június 4. között Kepenyes Pál műveiből láthattak kiállítást az érdeklődők a 
Vigadó Galériában. A tárlat a fél évszázada Mexikóban élő és alkotó magyar művész – az 
MMA nem akadémikus tagja – páratlan életútját mutatta be a szemlélőknek, akik kirobbanó 
erejű, gondolatébresztő és lebilincselő formájú alkotásokkal találkozhattak. 
 
Arany János előtt is tisztelgett az MMA tavaszi irodalmi gálája. A Pesti Vigadóban az Arany-
évforduló megünneplése és a születésnapjukat ünneplő költők köszöntése mellett a gálán 
láthatta először a nagyközönség a Támadó tűz voltunk című 1956-os irodalmi antológia angol 
nyelvű kötetét. 
 
A tánc jövője címmel rendeztek konferenciát az MMA intézményében, a Műcsarnokban. Az 
átképzési programokról és az aktív tánc utáni jövőről szóló kétnapos konferenciát a Magyar 
Táncművészek Szövetsége, a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a Nemzetközi 
Színészszövetség (FIA) és a Hivatásos Táncosok Átképzésének Nemzetközi Szervezete 
(IOPTD) rendezte meg az MMA támogatásával. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia segítségével állandó kiállítás nyílt Erdélyi Zsuzsanna népi 
vallásos gyűjteményéből Esztergomban. A Begyütt Jézus a házamba című tárlat 2016. évi 
záróünnepségén, a Pesti Vigadóban jelentették be, hogy a kiállítás létrehozójáról, a 2015-ben 
elhunyt Erdélyi Zsuzsannáról nevezik el a Keresztény Múzeum népi vallásosság 
gyűjteményét, amely dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek támogatásával 
állandó kiállítóhelyet kapott a Szent Adalbert Központ épületében. 
 
Gazdag és változatos program várta azokat a Pesti Vigadóban, akiknek szívügyük a magyar 
szimfonikus zene egyik vitathatatlan nagyságának, Lajtha Lászlónak (1892-1963) a 
munkássága. Az MMA Művészetelméleti Tagozata konferenciával, néptáncbemutatóval, 
hangversennyel és kiállítással emlékezett a 125 évvel ezelőtt született Lajtha László Kossuth-
díjas zeneszerzőre, népzenekutatóra és zenetanárra. 
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2017. május 25-én tartotta a köztestület tárgyévi első rendes közgyűlését. Az ülésen a 
közgyűlés a 2016. évi munkát összegző elnöki, főtitkári és köztestületi testületi beszámolók 
elfogadása, a megelőző közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan a Magyar Művészeti 
Akadémia vezetői és testületei tevékenységét összegző tájékoztatók meghallgatása mellett 
döntött a Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló, a Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi 
elemi költségvetése elfogadásáról, határozatot hozott költségvetési szerv alapításáról, 
elfogadta a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény, továbbá a köztestület 
Díjszabályzata módosítására vonatkozó javaslatok koncepcióját, továbbá rendes és levelező 
tagokat. 
 
Harmadik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált a Gödöllői 
Királyi Kastélyban május 26. és 28. között. Az esemény fővédnöke 2017-ben is Áder János 
köztársasági elnök volt, szakmai együttműködő partnere az MMA. A fesztivál gáláján Katona 
Szabó Erzsébet textilművész, az MMA rendes tagja képviselte az Akadémiát és nyújtott át 
díjat a legjobb fiatal alkotónak. 
 
Tornai Józsefről, Jókai Annáról, Kalász Mártonról, Ratkó Józsefről és Vathy Zsuzsáról szóló 
kötettel bővült az MMA Közelképek írókról című kismonográfia-sorozata. A monográfiák 
2017-ben már harmadik éve jelentek meg jelentős kortárs írókról, költőkről kiváló 
irodalmárok tollából. Az új könyveket 2017. május 29-én mutatta be az MMA Irodalmi 
Tagozata a Pesti Vigadó Makovecz termében. A rendezvényen közreműködött Rátóti Zoltán 
színművész, az MMA rendes tagja. 
 
A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon címmel megjelent a Fundamenta profunda 
könyvsorozat második kötete, amelyet az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet székházában, a Hild-villában mutattak be. 
 
június 
 
Június 3-án tartották a Versünnep Fesztivál 2017 gáláját a Pesti Vigadóban, az MMA 
székházában. A hivatásos színművészek és előadóművészek mellett a szakirányú közép- és 
felsőoktatási intézmények azon hallgatói is részt vehettek a megmérettetésen, akik betöltötték 
19. életévüket.  
 
2017. június 5-től volt látható a Pozsonyi Magyar Intézetben Szurcsik József Munkácsy 
Mihály-díjas grafikusművész, az MMA rendes tagjának kiállítása Pszichometrikus kísérletek 
I. címmel. Az MMA támogatásával létrejött tárlatot a Több mint szomszéd – Magyar 
Kulturális Hét keretében prof. Róbert Jančovič képzőművész, a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola tanszékvezetője nyitotta meg. 
 
Megnyílt a Pesti Vigadóban az MMA Képzőművészeti Tagozata 2015-2016. évben díjazott 
alkotóinak és ösztöndíjasainak kamaratárlata, amely Almásy Aladár, Molnár László József, 
Sáros András Miklós, Szabó Menyhért és Szvet Tamás munkáit mutatta be. 
 
A június 8-án megnyílt 88. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Jókai Anna írónő, az MMA néhai 
tagjának Átvilágítás című önéletrajzi regénye, Ágh István író, költő, az MMA rendes 
tagjának, a Nemzet Művészének Elvarázsolt ének és Ferdinandy György író, az MMA rendes 
tagjának Az ingázás dicsérete című könyve, valamint Dávid Katalin művészettörténész, az 
MMA rendes tagja életrajzának részleteit tartalmazó könyv. Bemutatták Iancu Laura író, 
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költő, az MMA rendes tagjának Éjszaka a gyermek, Mezey Katalin költő, író, az MMA 
Irodalmi Tagozata vezetőjének Levelek haza, valamint Oláh János író, az MMA néhai 
tagjának Csókold meg a csizmám című köteteit is. Az MMA Irodalmi Tagozata a 
Könyvhéthez kapcsolódóan tartotta meg Élőfolyóirat című estjét a Műcsarnokban. 
 
Kaesz Gyula, a XX. századi magyar építészet és iparművészet meghatározó alakjának 
alkotásaiból nyílt kiállítás a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A tárlat az MMA – a 
Magyar Építészeti Múzeumot 2017. január 1-jétől fenntartó köztestület – támogatása révén 
jött létre. 
 
A Pécsi Országos Színházi Találkozó 2017-ben is három alappillérre épült: a Versenyre, a 
POSZT bemutatja rendezvénysorozatra, illetve a POSZT Fesztiválra. Ebbe a 
programsorozatba illeszkedett az a Bohócok és bolondok címet viselő színháztörténeti 
kiállítás, amely az MMA támogatásával az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
szakmai segítségével volt látható a Pécsi Nemzeti Színházban június 8. és 17. között. Az 
MMA kiemelten fontosnak tartotta a megújult Pécsi Országos Színházi Találkozón, mint a 
legrangosabb magyar nyelvű hazai színházi fesztiválon az eddigieknél hangsúlyosabb 
szerepvállalást szakmai, finanszírozási és kommunikációs szempontból. Ezért a szakmai zsűri 
döntése alapján adományozandó POSZT díjak alapját képező forráshoz díjanként bruttó 250 
ezer forinttal járult hozzá a 2017-es évben. Az MMA e támogatása nagy előrelépés a fesztivál 
életében, hiszen a díjak eddig nem jártak pénzjutalommal. Az MMA ilyen módú természetes 
integrálódásával a POSZT-on is ráirányítja a figyelmet az MMA pacifikáló törekvéseire a 
megosztott színházi szakmában, és érvényre juttatja azon álláspontját, miszerint a minőség 
előtérbe helyezése közös platformra képes hozni a szakma képviselőit. 
 
Az MMA Makovecz-kiállítását Nyizsnyij Novgorodban a Nemzeti Kortárs Művészeti 
Központban láthatta a közönség június 8. és július 2. között. 
 
Békesség nektek! címmel 2017. június 10-től láthatta a nagyközönség a Kecskeméti Katona 
József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből válogatott kortárs keresztény műalkotásokat 
a Vigadó Galériában. A Kortárs Ikonográfiai Biennálékon kiállításra került műtárgyak 
esszenciáját bemutató tárlat a különféle anyagokon, technikákon és eljárásokon keresztül 
betekintést nyújtott a textilművészet, a festészet, az ötvösség, a zománcművészet, a grafika és 
a szobrászat művészeti ágaiba is. 
 
Tiltott kastélyok címmel nyílt meg a Pesti Vigadóban Margittai Gábor és Major Anita 
kiállítása, amely a magyar történelem kiemelten fontos emlékhelyei, az erdélyi kastélyok 
pusztulását, újjászületését és a pusztulásra ítélt osztály „visszakapaszkodását" dokumentálta.  
 
Gerzson Pál festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezet egyik 
alapítója, az MMA posztumusz tiszteleti tagjának életművéből nyílt átfogó kiállítás a Pesti 
Vigadóban, amelynek kurátora Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író volt.  
 
Szabadtéri koncertek, irodalmi műsorok és szakrális előadások várták a látogatókat 2017. 
július 14. és 16. között a Kerka menti Magyarföldön, a Fatemplom Fesztiválon, melyet 
hatodik alkalommal rendeztek meg. A Rátóti Zoltán színművész kezdeményezésére született 
szakrális építményt 2010-ben szentelték fel, azóta minden esztendőben megrendezik a 
fatemplom ünnepét. A programsorozat 2017-ben is az MMA támogatásával valósult meg. 
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Győrben a Magyar Művészeti Akadémia, a Független Előadó-művészeti Szövetség, valamint 
a Magyar Koreográfusok Társasága képviselőinek bevonásával szakmai konferenciára került 
sor, melyen egyebek mellett a professzionális táncművészek számára nyújtható méltányos és 
biztonságos átképzési lehetőségről folyt értekezés. 
 
Wunder Judit Kötelék című rövidfilmje kapta a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 
(KAFF) nagydíját, amelyet a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban adtak 
át. Az MMA Fotó- és Filmművészeti Tagozatának díját, melyet a legjobb animációs munkáért 
ítélnek oda, a Mimik (rendező: Varga Petra) nyerte el. A díjkiosztó előtt mutatták be a Fülöp 
József és Kollarik Tamás szerkesztette Animációs körkép című kiadványt, mely az MMA 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet kiadásában jelent meg. A Fundamenta 
profunda sorozat harmadik kötete a magyar animáció aktuális kérdéseit vizsgálja. 
 
Magyarország Barcelonai Főkonzulátusa és az MMA jóvoltából elkészült a Sagrada Família 
magyar nyelvű audio-tárlatvezetése. A hiánypótló anyag dr. Kovács Barnabás barcelonai 
főkonzul kezdeményezésére jött létre. 
 
július 
 
Lezárult a Duna Aréna építészeti fotópályázata, melyet az MMA és a Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja közösen írt ki; összesen mintegy száz pályázó 350 pályaművéből 
választották ki a legjobbakat. 
 
augusztus 
 
Vidák István népművész, textil- és nemezművész, az MMA rendes tagja életmű-kiállítása Noé 
bárkáján címmel volt látható a Pesti Vigadóban. A kiállítás visszatekintést nyújtott az elmúlt 
évtizedek gyűjtő- és tanulóútjaira, a Vidák család néphagyományokat megőrző és továbbadó 
munkásságára, de mindemellett előzetes betekintést is nyújtott a 2018. évre tervezett 
népművészeti nemzeti szalonba, amely az MMA hitvallásának megfelelően, egyedülálló 
módon a világban, a kortárs művészetek között biztosít helyet a népművészetnek. 
 
Olasz és magyar képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás A művészet rétegződései címmel 
augusztus 9-én a Pesti Vigadóban. A tárlat egy 2015. évi genovai magyar bemutatkozás 
„viszonzása" volt. 
 
A Kolozsvári Magyar Napok keretében nyílt meg az MMA fotóművészeti kiállítása Magyar 
Képek címmel. Az MMA hagyományos jelleggel vett részt az egész Erdélyt megmozgató 
rendezvénysorozaton. 
 
Augusztus 18. és október 8. között a kortárs kerámiaművészet egyik legjelentősebb műhelye 
hozta el gyűjteményét a Vigadó Galériába. A tárlat célja volt, hogy bemutassa a világhírű 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió első 40 évének történetét, a stúdió meghatározó 
korszakain keresztül.  
 
Augusztus 18-án a Pesti Vigadóban kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar 
Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Czakó Gábor Kossuth-díjas 
és József Attila-díjas író, nyelvrégész, az MMA rendes tagja; illetve magas színvonalú 
munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kucsera 
Tamás Gergely, az MMA főtitkára. 
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A Kodály Program keretén belül az MMA székházában, a Pesti Vigadóban hallhatta először a 
közönség a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarának hangversenyét. A 
zenekar létrejöttének célja, hogy egységbe szervezze a Trianon által elszakított nemzetrészek 
szimfonikus és kamarazenekarainak kiemelkedő képességű magyar zenészeit.  
 
Kodály Zoltán művei mellett Dubrovay László zeneszerző, a Nemzet Művésze, az MMA 
rendes tagja I. (elektronikus) és III. zongoraversenye is felcsendült a köztestület évadnyitó 
hangversenyén a Pesti Vigadó Dísztermében. A budafoki Dohnányi Zenekart Hollerung 
Gábor vezényelte, az esten Dubrovay László mellett Balázs János zongoraművész is 
közreműködött.  
 
szeptember 
 
Irodalmi szalon nyílt a 2017. június 5-én elhunyt Jókai Anna író, az MMA rendes tagja, a 
Nemzet Művésze emlékére az I. kerületben. A Budavári Önkormányzat az Iskola utca 28. 
alatti épületében irodalmi esteknek, koncerteknek, közösségi összejöveteleknek biztosít 
helyszínt; a négy helyiségből álló közösségi tér 2017. ősztől új kulturális központként 
működik a kerületben.  
 
2017. szeptembertől folytatódott az MMA 100 magyar dokumentumfilm (1936-2013) 
sorozata a Premier Kultcaféban (az egykori Vörösmarty moziban), ahol az MMA Film- és 
Fotóművészeti Tagozata által – a magyar dokumentumfilm történetének kiemelkedő 
alkotásaiból – összeállított válogatást vetítettek három tematikus blokkban: Költészet és 
valóság, Művészet és hatalom, valamint Szép új világ címmel. 
 
Petrás Mária, moldvai csángó származású Prima Primissima-díjas keramikus, népdalénekes, a 
MMA rendes tagja szeptember 5-én Isten tenyerén címmel jubileumi koncertet adott a Pesti 
Vigadóban, az MMA székházában. A művész a Muzsikás együttessel szinte az egész világot 
bejárta, a legnagyobb zenei palotákban hirdette a magyar népdal – kiemelve: a csángó 
dalkultúra – világhódító erejét. 
 
2017. szeptember 8-án a közös jövőért való együtt munkálkodás jegyében zajlott a negyedik 
Párbeszéd a magyar színház jövőjéről című előadó-művészeti szakmai konferencia a Győri 
Nemzeti Színházban. A szakmai konferenciát az MMA Színházművészeti Tagozatának 
támogatásával az MMA és a Győri Nemzeti Színház közösen szervezte. A konferencián 
többek között a művészeti kultúrmissziós feladatokról és a gazdasági szempontok 
kapcsolatáról, a táncművészeti előadó-művészeti szervezetek működési, finanszírozási és 
foglalkoztatási sajátosságairól, a táncművészek átképzési modelljének hazai 
megvalósíthatóságáról, valamint az előadó-művészeti törvény felsőfokú végzettségre 
vonatkozó rendelkezéseiről is kicserélték gondolataikat a résztvevők. 
 
A 2017. évi Isztambuli Biennálé társrendezvényeként a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Balassi Intézet – Isztambuli Magyar Kulturális Központban nyílt meg az MMA 
Képzőművészeti Tagozatának kiállítása Személyes tér címmel. A tárlat átfogó körképet 
nyújtott a hazai és határon túli magyar képzőművészeti élet meghatározó művészeinek 
alkotásaiból. A megnyitón részt vett Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára és Lajta 
Gábor Munkácsy Mihály-díjas festőművész, az MMA levelező tagja, a tárlat kurátora. A 
megnyitó előtti napon az MMA delegációja Yalçın Karayağız-zal, a Török Képzőművészeti 
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Egyetem (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimar Sinan Fine Arts University) 
rektorával találkozott. 
 
A júniusban elhunyt Jókai Anna, az MMA néhai rendes tagja, Nemzet Művésze utolsó, 
Átvilágítás címmel megjelent kötetét mutatták be a Pesti Vigadóban. Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere, Fekete György, az MMA elnöke, Mezey Katalin, az MMA Irodalmi 
Tagozatának vezetője és Juhász Judit, az MMA szóvivője személyes hangvételű 
visszaemlékezésekkel idézte fel Jókai Anna életútját. 
 
Az MMA a Szent László-emlékév keretében, 2017. szeptember 16-án a székelyföldi Bögözön 
tartott örökségvédelmi konferenciát. A kiállítással és könyvbemutatóval is egybekötött 
konferencián rövid előadások keretében tekintették át a Kárpát-medencei magyar 
műemlékekhez kapcsolódó műemlékvédelmi tevékenységeket, tendenciákat. A bögözi 
református műemléktemplom felújítását az MMA 2012 óta támogatja. 
 
2017. szeptember 16-20-án folyt a Tamási Áron-emléknapok Farkaslakán, amelynek 
programjait a köztestület is támogatta. Az emléknapok keretében 2017. szeptember 16-án az 
MMA küldöttsége megkoszorúzta Tamási Áron sírhelyét, majd kulturális program keretében 
irodalmi találkozón vett részt, amelyen a 2016. évi évforduló(ko)n az MMA által rendezett 
Tamási Áron- és Sütő András-emlékülés előadásaiból összeállított konferenciafüzetet és más 
Tamási-kiadványokat is bemutattak. 
 
Szeptember 19-től kezdődően az MMA által rögzített színházi előadásokat tűzött műsorára a 
köztelevízió M5 oktatási-kulturális csatornája. Elsőként Csehov: Sirály Sorin Militaru által 
rendezett előadásának felvétele került képernyőre, melyet a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata adott elő 2016-ban a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján. 
 
Medgyaszay István építőművész születésének 140. évfordulója alkalmából rendezett 
konferenciát az MMA Építőművészeti Tagozata. Medgyaszay a XX. századi közép-európai 
építészet egyik kimagasló alakja. A kísérő tablókiállítás az MMA által fenntartott Magyar 
Építészeti Múzeum gyűjteményének felhasználásával mutatta be Medgyaszay munkásságát a 
Pesti Vigadóban. 
 
2017. szeptember 22. és október 2. között rendezték meg a 47. Varasdi Barokk Esték 
elnevezésű horvát nemzetközi fesztivált, melynek partnerországa 2017-ben Magyarország 
volt. A fesztivál programja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország Zágrábi 
Nagykövetsége és a Balassi Intézet – Zágrábi Magyar Intézet közreműködésével valósult 
meg.   
 
Lélek – vallás – művészet címmel rendezett kétnapos, keresztény egyházművészeti 
konferenciát a Pesti Vigadóban az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. A 
konferencia elsősorban arra kereste a választ, hogy milyen befolyása, hatása van az ember 
lelki jóérzésére azoknak a művészeti alkotásoknak, amelyek vallásos közegben 
érvényesülnek. 
 
2017-ben is folytatódott az MMA Művészetelméleti Tagozata által szervezett Keddi 
kaleidoszkóp című műhelybeszélgetés-sorozat. A programsorozat szakmai vezetője Sulyok 
Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja volt.  
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A Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán rendezett hangversenyt az MMA 
Zeneművészeti Tagozata a fél évszázada fiatalon elhunyt Járdányi Pálra (1920-1966) 
emlékezve. 
 
Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata útjára indította monográfia-sorozatát, mely ismert 
fotóművészek életművébe enged bepillantást. A sorozatban elsőként Balla András 
fotóművészről jelent meg fotókkal is gazdagon illusztrált monográfia. Az összegző albumot 
Fábián László készítette, az előszót Wehner Tibor írta. A könyvet Szemadám György 
képzőművész, az MMA elnökségi tagja mutatta be 2017. szeptember 27-én a Pesti Vigadó 
Makovecz termében. 
 
85+85 címmel nyílt meg és november 26-ig volt látható Fekete György belsőépítész-
iparművész, az MMA elnökének famozaik-kollázs tárlata a Pesti Vigadóban. A születésnapi 
tárlathoz kapcsolódóan jelent meg a Magyar Belsőépítészek sorozat 4. kötete, amely Fekete 
György gazdag művészeti életpályáját mutatta be. 
 
A köztestület bemutatta a tagjainak életművét összegző honlapot (www.mmakademia.hu). A 
hiánypótló digitális lexikon 380 akadémikus életét, pályáját és művészetét gazdag fotó- és 
videó-tartalommal illusztrálja. A 170 szakértő közreműködésével létrehozott portál mind az 
élő, mind pedig a néhai akadémikusok, valamint posztumusz tiszteleti tagok életművét 
feldolgozza és vonzó, felhasználóbarát módon mutatja be. A portál a művészetek iránt 
érdeklődők, kulturális újságírók és a kutatók számára is bőséges információval szolgál. 
 
Szeptember 29-től láthatta a közönség a 2017-ben nyolcvanadik életévét betöltött Korniss 
Péter fotóművész, a Nemzet Művésze Folyamatos emlékezet című kiállítását a Magyar 
Nemzeti Galériában. A kiállítás kortárs magyar fotográfia egyik legfontosabb alkotójának 
azokra a sorozataira koncentrált, amelyek az életmű szellemi ívét adják. 
 
október 
 
Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata októberben emléknappal ünnepelte Fábri Zoltánt. 
75 perc Fábri Zoltán filmrendezőről címmel az MMA megbízásából Medgyesi Gabriella 
készített filmet, festményeiből 2014-ben Ez is ember műve címmel rendeztek emlékkiállítást. 
2017. szeptemberben a Filmgyárban rendezett ünnepségen emléktáblát állítottak tiszteletére, 
filmstúdiót neveztek el róla, s filmjeiből vetítettek részleteket. Az MMA támogatásával a 
rendező teljes életművét felújítják, a november 2-5. között első alkalommal megrendezett 
Budapesti Klasszikus Film Maraton nyitófilmje a Cannes-ban és Lyonban már nagy sikerrel 
fogadott, digitalizált Körhinta volt. Születésének centenáriumára jelent meg az MMA 
kiadványa, Barabás Klára A történelem körhintáján, Fábri 100 című könyve is. 
 
Az MMA Építőművészeti Tagozata Székesfehérvár történeti központja 2017 megnevezéssel 
nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdetett meg 40. életévüket be nem töltött 
építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező 
természetes személyek számára. Az MMA Építőművészeti Tagozata, valamint a részletes 
szakmai program helyszínének virtuális otthont nyújtó Székesfehérvár MJV Önkormányzata 
nem kapcsolta a felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához; így a 
pályázati felhívás megjelentetése hátterében nem állt építési szándék, a valós helyszín mellett 
az teoretikus volt, amellett, hogy inspirálója kívánt lenni egy ilyen témájú jövőbeni közös 
gondolkodásnak. A kiíró összesen 7,3 millió forintot biztosított a pályázatok alkotóinak 
díjazására. 
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Az október 8-án megnyílt 64. Vásárhelyi Őszi Tárlaton – Magyarország egyik legnagyobb 
hagyományú képzőművészeti szemléjén – az érdeklődők 134 művész 196 alkotását 
tekinthették meg az Alföldi Galériában december elejéig. A tárlat megnyitóján 21 elismerést 
adtak át. A fődíjat, a Tornyai-plakettet Keserü Ilona festőművésznek ítélte oda a zsűri. Az 
MMA Képzőművészeti Tagozatának díjában Verebes György festőművész részesült. 
 
Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmestert, az MMA rendes tagját választotta az MMA 
elnökévé a köztestület október 10-i tisztújító közgyűlése. Fekete György, az MMA rendes 
tagja részére, aki két cikluson keresztül, hat éven át vezette az MMA-t, a közgyűlés 
tiszteletbeli elnöki címet adományozott. 2017. október 10-én a közgyűlés az MMA 
alelnökének választotta Jankovics Marcellt, az MMA rendes tagját. A 2017. október 10-i 
közgyűlés elfogadta továbbá az elnök Kormány számára készített, a köztestület 2016. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
A MMA Irodalmi Tagozata az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan 2017. október 11. és 
13. között kihelyezett tagozati ülést tartott Mezey Katalin tagozatvezető, az MMA rendes 
tagja vezetésével Nagyszalontán, a költő szülővárosában.  
 
Balázs János Liszt-díjas zongoraművész koncertjével indult a Magyar Klasszikusok 
hangversenysorozat a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban. A zongoraművész 
koncertjén Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Dubrovay László, az MMA rendes 
tagja művei csendültek fel. 
 
Fábri Zoltán 100. születésnapján mutatta be a televízió az MMA-nak a filmrendezőről, a 
köztestület posztumusz tiszteletbeli tagjáról készített portréját. 2013-ban Hetvenöt perc Fábri 
Zoltán filmrendezőről címmel Medgyesi Gabriella készített filmet.  
 
A Magyar Festészet Napján, a Bálna Budapestben vehette át az MMA Képzőművészeti 
Tagozatának szakmai különdíját Bereznai Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész.  
 
A Magyar Üvegművészeti Társaság HuGlass 2017 címmel harmadik alkalommal rendezte 
meg csoportos kiállítását, amelyen mintegy 60 magyar és külföldi művész – köztük az MMA 
tagjai – több mint 100 alkotással szerepeltek. A tárlat november 12-ig volt látogatható a Szent 
István Bazilikában. Az esemény támogatója és partnere az MMA volt. 
 
2017 őszén folytatódott az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Esték a 
Hild-villában elnevezésű rendezvénysorozata; a kéthetente csütörtökönként megtartott 
művészetelméleti előadássorozat aktuális témája Kodály Zoltán munkássága, zenepedagógiai, 
művészeti hatása volt – az emlékévhez kapcsolódva. 
 
Az MMA székházában, a Pesti Vigadóban rendezte meg emlékülését az MMA 
Művészetelméleti Tagozata Cs. Szabó László író tiszteletére A tág haza címmel.  
 
Tornai József Kossuth-díjas költőt, írót, műfordítót, a Nemzet Művészét, az Írószövetség 
egykori elnökét és örökös tagját, valamint az MMA alapító és rendes tagját köszöntötték az 
Írószövetség székházában 90. születésnapja alkalmából. 
 
Figyelemmel arra, hogy a 2017. október 10-i tisztújító közgyűlés az utolsó napirendi pont 
lezárását megelőzően határozatképtelenné vált, ezért az elnök a közgyűlést a megtárgyalásra 
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nem került napirenddel, a le nem zárt napirendi pontokkal ismételten összehívta 2017. október 
31. napjára; e megismételt közgyűlés – a tisztújítás (egy elnökségi tag – Farkas Ádám, az 
MMA rendes tagja – megválasztása) mellett – az MMA Professzori Felterjesztések 
Bizottságának és Etikai Bizottságának megújításáról, valamint a köztestület Alapszabályának 
módosításáról határozott. 
Ugyanezen a napon, a 2017. évben esedékes tisztújítás eredményességét szem előtt tartva a 
köztestület megtartotta 2017. évi harmadik közgyűlését is, az MMA további egy alelnökének 
megválasztása érdekében. 2017. október 31-i közgyűlés a köztestület alelnöknek választotta 
Marosi Miklóst, az MMA rendes tagját; továbbá elnökségi tagnak választotta Kiss B. Atilla, 
Szemadám György és Tamás Menyhért rendes tagokat. 
 
november 
 
Mesék álló- és mozgóképeken címmel nyílt kiállítás a 80. születésnapját ünneplő Gyulai 
Líviusz grafikusművész, rajzfilmrendező műveiből a Pesti Vigadóban. Az életmű zömét 
bemutató kiállításon önálló grafikai munkák, könyvillusztrációk és animációs filmhez 
készített alkotások kaptak helyet.  
 
Kiss Anna költő, drámaíró, Csukás István író, költő és Dévényi Sándor építőművész vehette 
át a Nemzet Művésze elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Fekete 
Györgytől, az MMA elnökétől november 3-án a Pesti Vigadóban. Az MMA 
kezdeményezésére 2013-ban alapította a díjat a magyar Országgyűlés; a díj célja a magyar 
művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek megbecsülése, méltó 
életkörülményeinek biztosítása. 2017-ben negyedik alkalommal adták át a díjakat.  
 
A Zeneakadémia 2017-ben harmadik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Marton Éva 
Énekversenyt. Prof. em. Ks. Marton Éva operaénekes, a Nemzet Művésze, az MMA rendes 
tagja, a verseny névadója, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Vigh Andrea rektor és 
Csonka András programigazgató jelentette be a rangos nemzetközi esemény elindulását. A 
neves versenyre az MMA különdíjat ajánlott fel. 
 
Fotókon elevenedett meg Andrej Tarkovszkij (1932-1986) orosz filmrendező Tükör című 
önéletrajzi ihletésű filmjének képi világa a Műcsarnok kiállításán, ami Emlékek tükre címmel 
nyílt meg az MMA intézményében. A hatvan fekete-fehér fényképet bemutató tárlat a művész 
visszaemlékezéseibe és álmaiba kalauzolta el a látogatókat a Műcsarnok Kamaratermében. 
 
Négy jeles zenepedagógus évtizedes, áldozatos munkáját ismerte el zenepedagógiai díjjal az 
MMA Zeneművészeti Tagozata. Ábrahám Mariann, Daróci Bárdos Tamás, dr. Domjánné 
Kiss Adél és Horváth Anikó a Kecske utcai Makovecz szalonban vette át a kitüntetést. 
 
100 művész, 9 kiállítás, 16 koncert, táncház, filmvetítések és irodalmi programok is várták a 
Héttorony Fesztivál közönségét november 9. és 20. között Budapesten, Csíkszeredán, 
Kolozsváron, Szigetváron, Bécsben, Makón, Zalaegerszegen, Pakson és Siófokon. A 
Makovecz Imre, az MMA örökös tiszteleti elnöke által az 1992. évi sevillai világkiállításra 
tervezett magyar pavilon üzenete adott inspirációt arra, hogy tíz évvel később megrendezzék 
az első Héttorony Fesztivált. Az összművészeti fesztivál november 9-én kezdődött és 
Makovecz Imre születésnapján, november 20-án ért véget. A programok jórészt az építész 
által tervezett, vagy hozzá szorosan kapcsolódó helyszíneken zajlottak és szellemi hagyatékát 
mutatták be a közönségnek. 
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Rangos elismerést nyert el az Álom hava című, magyar-szerb történelmi játékfilm 
Indonéziában. Bicskei Zoltán író, rendező, az MMA rendes tagja munkája a Szellem, Vallás 
és Képzelet Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb nemzetközi játékfilm nagydíját érdemelte 
ki. 
 
November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját, amelyet közös versmondással, 
szavalóversenyekkel és díjkiosztókkal ünnepelnek minden évben, országszerte. Az 
Anyanyelvápolók Szövetsége – az MMA rendezvényeként – az MMA székházában, a Pesti 
Vigadóban tartotta ünnepségét, amelyen Juhász Judit, a szövetség elnöke és az MMA 
szóvivője, Kováts Dániel nyelvész, főiskolai tanár, valamint Wacha Imre nyelvész, 
beszédtanár Arany Kazinczy-díjat vehettek át, továbbá átadták a Lőrincze-díjat és a Maróti 
István-emlékérmet is. 
 
„Mozgó dó", a Kodály-koncepció értelmezése a XXI. században címmel szimpóziumot 
szervezett az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, ahol a felkért előadók 
különféle szempontból reflektáltak a világhírű Kodály módszer valóságos megvalósítására. 
 
A remény évei címmel kétnapos konferencia zajlott a Petőfi Irodalmi Múzeumban Csáji Attila 
festőművész, grafikus, fényművész, holográfus, az MMA rendes tagja koncepciója alapján. 
Egy olyan konferencia összehívása volt a cél a kanonizálás, értékrendek témájában, ami a 
helyi értékekre való érzékenység növelését segítheti, s felhívja a figyelmet az értéktorzulások 
néhány alapokára: a trendek fetisizálására, a lemaradás-konfliktusra.  
 
Mitikus alakok, emberi figurák szürreális átírásai, valamint reális szemlélettel megformált 
kuporgó, ülő, fekvő alakok, rendhagyó formai megoldásokkal és anyaghasználattal komponált 
érmek és plakettek sorozatai jellemzik Palotás József világát. A Pesti Vigadóban megnyílt, az 
MMA Képzőművészeti Tagozata által szervezett kiállítás több mint negyven év munkáiból 
mutatott be válogatást. A kiállításon szobrok, kisplasztikák és Palotás József legújabb 
korszakából való festmények voltak láthatók. 
 
Kubik Anna, a debreceni Csokonai Színház művésze, az MMA rendes tagja nyerte a legjobb 
színésznőnek ítélt díjat a 28. brassói Nemzetközi Kortárs Dramaturgiai Fesztiválon. 
 
Makovecz Imre 1935. november 20-án született, a róla elnevezett budapesti központot és 
archívumot születésének évfordulóján nyitotta meg Orbán Viktor miniszterelnök a főváros 
XII. kerületében. A Városkúti úton álló családi házat Makovecz Imre a maga és felesége 
számára tervezte, az 2011-ben, nem sokkal az építész halála előtt készült el – így oda már 
nem költözhetett be. Az épület többfunkciós szellemi műhely, ahol Makovecz Imre 
hagyatékának nagy része is helyet kap. A Makovecz Központ és Archívum működtetését 
2017. november 1-jétől az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet látja el. A 
Makovecz Központ és Archívum épületében Makovecz Imre használati tárgyai, lakóhelyének 
legprominensebb berendezési tárgyai is elhelyezésre kerültek. A Makovecz Imre Alapítvány 
közreműködésével készülhetett el Makovecz Imre egykori dolgozószobájának rekonstrukciója 
– berendezve azt több eredeti, személyes tárggyal –, amelyet a központ látogatói is 
megtekinthetnek. 
 
Kaesz Gyula (1897–1967) építész, belsőépítész, grafikusra emlékező kiállítás nyílt a Pavilon 
Galériában a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, a Tomory Lajos Múzeum és a Magyar 
Belsőépítész Egyesület együttműködésében. A 2018. január 15-ig nyitva tartó kiállítás a 
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Magyar Építészeti Múzeum anyagából valósult meg, amelyet magánszemélyektől kölcsönzött 
műtárgyak egészítettek ki. A kiállítást Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke nyitotta 
meg. 
 
Keleti hatások és motívumok a magyar művészetben címmel rendezett kétnapos konferenciát 
az MMA Művészetelméleti Tagozata a Műcsarnokban, amelyet Vashegyi György, az MMA 
elnöke nyitott meg.  
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere három jeles zeneművésznek, Tóth Péternek, 
az MMA rendes tagjának, az MMA Zeneművészeti Tagozata vezetőjének, Gyöngyösi 
Leventének és Balatoni Sándornak kiemelkedő szakmai teljesítményéért elismerő oklevelet 
adományozott; az okleveleket Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át 2017. 
november 28-án. 
 
december 
 
Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima díjakat, amelyekre 750 főt – köztük 
először határon túliakat is – jelöltek a korábbi díjazottak, az alapítók, valamint a szakmai 
szervezetek. Magyar irodalom kategóriában Kányádi Sándor költő, a Nemzet Művésze, az 
MMA rendes tagja kapta a rangos elismerést. 
 
Szatyor Győző népi iparművész, az MMA rendes tagja munkáiból nyílt életmű-kiállítás a 
Pesti Vigadóban. Az alkotó a XX. század hetvenes éveiben indult „nomád nemzedék" 
következetes alkotó egyénisége; a tárlaton többek között a faművességben használatos 
tárgyak, bútorok és hangszerek voltak láthatók. 
 
Pregitzer Fruzsina Mécs László-estjét mutatták be az MMA székházában, a Pesti Vigadó 
Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. A Jászai Mari-díjas színművész önálló estjével Mécs 
László papköltő, premontrei szerzetesnek kívánt méltó emléket állítani.  
 
Penkala Éva textilművész és Scherer József formatervező művész, az MMA rendes tagja 
művészházaspár; életútjuk és személyük egymást feltételezve és kiegészítve kapcsolódik 
össze. A Pesti Vigadóban 2017. december 5. és 2018. január 22. között bemutatott Két dallam 
című kiállításuk szervezője az MMA volt. 
 
Az MMA és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közös projekt 
keretében digitálisan felújította a Kodály Zoltán: Háry János című daljátékából 1983-ban 
készült egész estés rajzfilmet, melynek díszbemutatóját december 11-én tartották az MMA 
székházában, a Pesti Vigadóban. A vetítés előtt Vaszily Miklós, az MTVA elnöke, Vashegyi 
György, az MMA elnöke és Kucsera Tamás Gergely, az MMA f őtitkára az alkalomból 
emléklapot írt alá. A Sinkovits Imre Kamaraszínpadon a film rendezője és figuratervezője, 
Richly Zsolt Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész, valamint a film animációs 
rendezője, Jankovics Marcell rajzfilmrendező, a Nemzet Művésze, az MMA alelnöke rövid 
beszélgetés keretében mesélt a 35 esztendős alkotásról. 
 
Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be A Sátán fattya című 
nagyjátékfilmet, Zsigmond Dezső filmrendező, az MMA rendes tagja alkotását, melyet a 
Dunatáj Alapítvány megbízásából készített. A Nagy Zoltán Mihály, az MMA rendes tagja 
azonos című művéből készült film az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel kezdődik, és 
a tizenhat esztendős Tóth Eszter sorsán keresztül mutatja be az eseményeket. 
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Szabó Dénes karnagynak, a Nemzet 
Művészének, az MMA rendes tagjának kiemelkedő szakmai teljesítményéért elismerő 
oklevelet adományozott, melyet Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adott át. A Szabó 
Dénes vezette Cantemus Gyermekkar hat díjat hozott el a Lengyelországban októberben 
lezajlott Gaude Cantem nemzetközi versenyről. 
 
Az MMA és a Miniszterelnökség közös szervezésében Világörökség konferencia zajlott a 
Pesti Vigadó Makovecz termében. A konferenciát Fekete György, az MMA tiszteletbeli 
elnöke és Latorcai Csaba helyettes államtitkár nyitotta meg. A konferencián a Világörökség 
Bizottság munkájáról és több műemlék-helyreállítási projektről is szó esett. A konferencia 
ünnepelve a budapesti világörökségi helyszín Világörökség Listára kerülésének 30. 
évfordulóját, külön figyelmet szentelt a 2014-2018 között megvalósult műemlék-helyreállítási 
projektek, fejlesztések bemutatásának a Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az 
Andrássy út világörökségi helyszínen. A műemlékvédelmi, világörökségi szakemberek, 
világörökség iránt érdeklődők alkotta közönség egyebek mellett a következő beruházásokról 
tájékozódhatott: a Városliget rehabilitációját célzó Liget Budapest projekt, a Pesti Vigadó és a 
Várkert Bazár helyreállítása, szerepe Budapest kulturális életében. 
 
Tizennyolc alkotó életinterjúját tartalmazza a Magyar forgatókönyvírók I. című kötet, amelyet 
Kollarik Tamás és Köbli Norbert szerkesztésében jelentetett meg az MMA Művészetelméleti 
és Módszertani Kutatóintézet. A kutatóintézet ezzel a kötettel a harmadik könyvsorozatát 
indította el: a Documenta Artis sorozat azt a célt tűzte ki, hogy az oral history eszközeivel 
örökítse meg a még velünk élő alkotók gondolatait – közölte a könyv Pesti Vigadó-beli 
bemutatóján Kocsis Miklós, a kutatóintézet igazgatója. 
 
FONTOS MEGEMLÉKEZÉSEK 2017-BEN 
 
Kodály Program 
A Kormány az 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozatban döntött Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordulójához kapcsolódó programok I. üteméről és a 2017. évi 
programok megvalósításához szükséges források biztosításáról. A Magyar Művészeti 
Akadémia 44,5 millió forint támogatást nyert el a Kodály Program keretében megvalósuló 
következő programjaihoz. 
 
Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara projekt 
A 2017. augusztus 21-én a Magyar Művészeti Akadémia székházában a Pesti Vigadóban volt 
először hallható a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarának hangversenye. A 
projekt ötletgazdája és szakmai megvalósítója Vashegyi György akadémikus, akit a 
köztestület 2017. októberben elnökének választott. A projekt egy „alkalmi” zenekarba 
szervezi a Trianon által elszakított nemzetrészek szimfonikus zenekarainak kiemelkedő 
képességű magyar zenészeit. Az így létrejött társulás 2017-ben az államalapítás ünnepén adott 
koncertet a Magyar Rádió Énekkara közreműködésével Kodály emblematikus műveiből 
(Marosszéki táncok, Páva-variációk, Psalmus Hungaricus) Medveczky Ádám Kossuth-díjas 
karmester és Kiss B. Atilla operaénekes, az MMA rendes tagjai közreműködésével.  
 
Kodály-egypercesek (rövid riportfilmek) 
Ma is élő Kodály-kortársakkal és fiatal tehetségekkel – akikre nagy hatással volt Kodály 
munkássága – rövid (egy-két perc hosszúságú), személyes hangvételű visszaemlékezések 
készültek, amelyek a kulturális közszolgálati csatornákon (tv, rádió) és internetes felületeken 
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közvetítve hatásosan és hitelesen villantották fel Kodály személyiségének egy-egy vonását, 
életének egy-egy eseményét.  
 
Richly Zsolt: Háry János animációs film felújítása, digitalizálása, feliratozása, vetítése 
A Magyar Művészeti Akadémia és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
közös projekt keretében digitálisan felújította a Kodály Zoltán: Háry János című daljátékából 
1983-ban készült egész estés rajzfilmet, melynek díszbemutatóját 2017. december 11-én 
tartották a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban.  
 
Arany János-emlékév 
Az Országgyűlés az 5/2016. (IV. 5.) OGY határozatban a 2017-es évet Arany János-
emlékévvé nyilvánította. Az ehhez kapcsolódó programsorozatban a Magyar Művészeti 
Akadémia is részt vett saját szervezésű programjaival. 
Nagyzenekari koncert Arany János tiszteletére a Vigadó Dísztermében (2017. szeptember 17.) 
A Magyar Művészeti Akadémia Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező 
hangversenyén a magyar operatörténet egyik legjelentősebb darabjának, Mihalovich Ödön 
Toldi szerelme című művének részletei, továbbá Weiner Leó a Toldiból írt zenekari darabjai 
hangzottak fel a MÁV Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. Mihalovich Ödön ritkán 
játszott Toldija a Wagneri stílus és a magyar zenei nyelvezet legeredményesebb szimbiózisát 
valósította meg, az Erkel és Bartók közti operairodalom egyik legjelentősebb alkotása. Ezt a 
kortársak is tudták és felismerték, az opera maga idejében sikeres is volt, csak az új 
stílusirányzatok térhódításával került le a repertoárról. A program során Weiner első és az 
utolsó szimfonikus zenekari műve volt hallható. A Szerenád a 21 éves szerző műve, mind a 
közönség, mind a kritika elragadtatással fogadta és a szerző nemzetközi karrierjét is 
elindította. A Toldi (1952, bemutató 1953. november 14., 65 perces mű) a szerző utolsó 
zenekari műve, egyetlen előadásban hangzott el Ferencsik János vezényletével, soha többet 
nem tűzték műsorra. Weiner maga főművének tekintette a Toldit. Weiner műve Arany 
trilógiájának első részéhez, Mihalovich operája a második részhez kapcsolódik; a műsor 
Arany János főművét a magyar zenei múlt kincseivel idézte fel. 
 
„… de legszebb virág a haza szent szerelme!" – dalest Arany János műveiből (2017. 
november12., Pesti Vigadó, Sinkovits Imre Kamaraszínpad) 
A Magyar Művészeti Akadémia dalestje a maga nemében egyedülálló, különleges, az 
emlékév sokszínűségéhez értékmegőrző módon járult hozzá. Számos olyan zenei mű 
született, amelynek ihletője, alapja, szövege egy-egy Arany János költemény, ám kevesen 
tudják róla, hogy számos olyan dal is napvilágot látott, amelynek nem csak a szövegét, de a 
dallamát is a költő szerezte. Az esemény Arany ezen dalait mutatta be, valamint új, kortárs 
szerzemények is kiegészítették a megemlékezést.  
 
Hallgatni Aranyt! projekt 
A Magyar Művészeti Akadémia a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége 
születésének 200. évfordulója alkalmából egy nagyszabású projektet indított, melynek célja, 
hogy Arany János válogatott 200 műve ingyenesen, bárki számára elérhető legyen az 
interneten hangzóanyag formájában. A projekt 2017 novemberében indult Rátóti Zoltán 
tagozatvezető kezdeményezésére, Kucsera Tamás Gergely főtitkár koordinációjával, Szörényi 
László, az MMA levelező tagja, Kulin Ferenc, a Magyar Művészet főszerkesztője, Korompay 
H. János és Nyilasy Balázs irodalomtörténészek szakmai iránymutatásával, népszerű – köztük 
határon túli – színművészek közreműködésével. A hangzóanyag az MMA weboldalán 
keresztül önálló tárhely kialakításával mindenki számára könnyen hozzáférhető, használható 
oktatási anyagként elérhető hazai és határon túli érdeklődők számára is. Az oldal a felvételek 
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ütemét követve folyamatosan frissül. A kezdeményezés nem csak a költőnek állít emléket, 
hanem korunk kiemelkedő színművészeinek előadása által művészi korlenyomatot is örökül 
hagy. 
 
Szent László-emlékév 
A Magyar Művészeti Akadémia a Szent Lászlóra emlékezve 2017. szeptember 16-án a 
székelyföldi Bögözön (Románia, Hargita megye, Székelyudvarhelytől 5 km-re) tartott 
örökségvédelmi konferenciát. A kiállítással és könyvbemutatóval egybekötött konferencia 
rövid előadások keretében tekintette át a Kárpát-medencei magyar műemlékekhez kapcsolódó 
műemlékvédelmi tevékenységeket, tendenciákat. 
A bögözi református műemléktemplom felújítását az MMA 2012 óta támogatja. Az Új 
Ezredév Alapítvány 2009 elején kezdte meg a tényleges előkészítési, majd ezt követően a 
restaurálási munkálatokat, s 2017 nyarára szinte teljesen megújult a templom és környezete. A 
szakirodalom a templomban található Szent László legenda freskót a téma legkorábbi 
megörökítéseként tartja számon, keletkezését a XIII. század legvégétől a XIV. század 
közepéig terjedő időszakra teszi. 
2017. január elsején vette kezdetét a 2017 végéig tartó Szent László-év, mintegy lehetőséget, 
keretet adva a Magyar Művészeti Akadémiának a már 5 éve támogatott bögözi program 2017. 
évi folytatására. 
 
A KÖZTESTÜLET KÖZFELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁ LÓ 
PÁLYÁZATOK, EGYEDI TÁMOGATÁSOK 
 
Az MMA közfeladatainak megvalósítását szolgáló pályázatokra, egyedi támogatásokra 2017-
ben – a Magyar Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatain 493,0 millió forint állt 
rendelkezésre az alábbi megbontásban:  
− 4.1. alcím Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása: 105,0 millió forint 
− 4.2. alcím Magyar Művészetek Háza programok: 188,0 millió forint  
− 4.7. alcím Pályázati alapok: 200,0 millió forint 
 
Az elnökség 2016. december 13-i ülésén döntött a 2017. évre irányadó támogatási elvekről, 
majd 2017. július 4-i, illetve november 3-i ülésén a támogatási elvek módosításáról; az elnök 
2017. januárban adta ki – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyar 
Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló szabályzatot. 
A 2017. évi ún. Művészeti program pályázati kiírás 2017. február 6-án jelent meg a 
köztestület honlapján; a köztestület a közfeladatainak ellátása érdekében művészeti szakmai 
programok megvalósításának támogatására 200 millió forint keretösszeggel írt ki pályázatot 
(MMA-17-P). Mindezen túl a köztestület egyedi kérelem alapján támogatta országos 
művészeti társaságok, szövetségek tevékenységét, és járult hozzá számos művészeti program 
megvalósulásához.  
A Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az MMA-17-P kódszámú pályázaton 
341 pályázó jutott támogatáshoz a következő tagozati tematika alapján: 
− a Művészetelméleti Tagozat pályázati tematikáját rendezvények, könyvek, tanulmányok, 

filmek, kutatások stb. megvalósításának támogatására az alábbi három elemre alapozta: 1. 
Művészet és politika kapcsolata a XX. században; 2. A "kortárs" és a "modern" fogalma a 
XX. és XXI. században; 3. Művészeti nevelés - művészettel nevelés; 

− a Népművészeti Tagozat pályázatának célja az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, 
közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc és tárgyalkotó táborok, 
népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök 
stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő 
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korszerű szakmai kiadványok létrehozása, továbbá e fenti célokhoz kapcsolódóan 
gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák 
megrendezésének támogatása volt, valamint népművészeti szakmai szervezetek által 
adományozott népművészeti szakmai elismerések anyagi támogatása (az elismerésben 
részesülő részére személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek 
fedezete); 

− az Irodalmi Tagozat jelentős 2017. évi irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi 
rendezvények és kiadási programok (könyv, folyóirat) megvalósítását, valamint 
reprezentatív, tematikus kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetését támogatta; 

− az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat az iparművészet, a tervezőművészet és a 
tárgyalkotás jelentősége és gyakorlata tematika szerint a kiírással összefüggő 
szakirodalom, folyóirat és kiállítás megjelentetését, megvalósítását támogatta;  

− a Film- és Fotóművészeti Tagozat felhívása „A rendszerváltás hatása és tapasztalatai a 
Kárpát-medencében” címmel jelent meg. A támogatás célja a politikai rendszerváltás 
elindította folyamatok ma is érzékelhető hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és 
negatív jelenségeinek a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel történő művészi 
feldolgozása volt;  

− a Színházművészeti Tagozat tematikája a magyar színházművészet értékmegőrzése és -
teremtése céljából színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok 
megvalósításának támogatása volt; 

− az Építőművészeti Tagozat az alábbi három témában benyújtott pályázatok támogatását 
preferálta: 1. építész nyári alkotótáborok megvalósítása; 2. építészeti témájú könyv 
megjelentetése; 3. építészeti kiállítás megvalósítása; 

− a Képzőművészeti Tagozat civil szervezetek szakmai programjainak megvalósítását 
támogatta; 

− Zeneművészeti Tagozat 2017. évben is komolyzenei projektek megvalósítását támogatta 
és elsősorban azokat a pályázatokat részesítette előnyben, amelyek az ifjúság zenei 
nevelését célozták. 

 
A TAGOZATOK M ŰKÖDÉSE 

 
Az MMA törvény értelmében a Magyar Művészeti Akadémia az önkormányzás elvén alapuló 
köztestület, amely a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző-, az ipar- és 
tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, 
továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi 
bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő 
országos közfeladatokat lát el. 
A köztestület közfeladatainak ellátását tagozatok segítik. A tagozat a köztestület rendes és 
levelező tagjait, valamint a – nem akadémikus tagok által maguk közül választott – 
közgyűlési képviselőket magában foglaló egység. A tagozatok felsorolását az Alapszabály 
tartalmazza. 
 
A tagozatok a 2017. év során is jelentős kiállításokat, koncerteket, vetítéseket, 
könyvbemutatókat és szakmai konferenciákat rendeztek itthon – a fővárosban és vidéken – és 
külföldön egyaránt. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia által alapított ösztöndíjak célja az egyes művészeti 
területeken kiemelkedő műalkotások, művészetelméleti, kultúrtörténeti kutatások 
létrehozatala, valamint ezen területek tehetségeinek támogatása, szakmai tehetséggondozása. 
A köztestület az egyes tagozatok döntése alapján, tagozatonként 2-2 fő részére évente – 

4712



pályázat alapján – adományoz ösztöndíjat: művészeti ösztöndíjat a 40 év feletti művészek, 
művészetelméleti szakemberek számára legalább 6, legfeljebb 12 hónapra (az ösztöndíj 
összege 120 ezer forint/hó); fiatal művészek ösztöndíját 20 és 40 év közötti fiatal alkotók, 
kutatók számára a szakdolgozat elkészítésének időtartamára, művészeti alkotás 
létrehozásához, (poszt)doktori program megvalósításához legalább 6, legfeljebb 12 hónapra 
(az ösztöndíj összege 110 ezer forint/hó). 
 
A tagozati díjakról és adományozásuk feltételeiről a Díjszabályzat rendelkezik; amely szerint 
a Magyar Művészeti Akadémia tagozatai által adományozandó díjak: 
− A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díja (Építőművészeti Tagozat), 
− Szőts István-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díja (Film- és 

Fotóművészeti Tagozat), 
− A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díja (Iparművészeti 

és Tervezőművészeti Tagozat), 
− Illyés Gyula-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díja (Irodalmi Tagozat), 
− A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díja (Képzőművészeti Tagozat), 
− Erdélyi Zsuzsanna-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja 

(Népművészeti Tagozat), 
− A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díja (Színházművészeti Tagozat), 
− A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díja (Zeneművészeti Tagozat), 
− Cs. Szabó László-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díja 

(Művészetelméleti Tagozat). 

A tagozati díjat az azt gondozó tagozat – tagozati ülés keretében – egyszerű többséggel 
meghozott döntése alapján adományozza. 
 
 
A KÖZTESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

A tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia keretei között működő alábbi bizottságok 2017. évi 
működéséről ad információkat: 
− Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottság 
− Nemzetközi és Határon Túli Bizottság 
− Díjbizottság 
− Etikai Bizottság 
− Jelölőbizottság 
− Professzori Felterjesztések Bizottsága 
− Szőts István Mozgókép Műhely 
− Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma 
− Szerkesztőbizottság 
− Programbizottság; a Sinkovits Imre Kamaraszínpad működését segítő tanácsadó testület (a 

Programbizottság albizottsága) 
− Társadalmi Tanácsadó Testület 
− Műemléki Bizottság 
− Építész Gyűjtemény Tanácsadó Testület 
− Előadó-művészeti Bizottság 

 
A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON TÚLI 
TEVÉKENYSÉGE 
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Részvétel a FIPA Filmfesztiválon Biarritzban  
2017 januárjában a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(NMHH), valamint a Magyar Filmiroda képviselői részt vettek a 30. FIPA Filmfesztiválon a 
dél-franciaországi Biarritzban, és egyeztetést folytattak a szervezőkkel a magyar film 
népszerűsítésének lehetőségeiről.  
 
Tóth Péter és Szecsődi Ferenc amerikai koncertkörútja 
Tóth Péter és Szecsődi Ferenc, az MMA rendes tagjai mesterkurzust és koncertkörutat 
tartottak az Egyesült Államok több államában 2017 márciusában. Programjaik 
lebonyolításához a Magyar Művészeti Akadémia nyújtott támogatást.  
 
A British Council képviselőjének látogatása  
2017 márciusában a British Council ügyvivője, Kristin Joyce látogatást tett Kucsera Tamás 
Gergely főtitkárnál, hogy tárgyaljanak a lehetséges együttműködési formákról.  
 
Részvétel a MECAL Filmfesztiválon Barcelonában  
A MECAL Pro Animációs-és Rövidfilmfesztivál Spanyolország egyik legrangosabb 
animációs filmfesztiválja, amelyen 3 héten keresztül mintegy 5000 kisfilmet vetítenek. A 
március 11-i nyitóünnepségen dr. Kovács Barnabás, Magyarország barcelonai főkonzulja, 
valamint Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára mondott beszédet.   
A magyarországi animáció bemutatására az eseménysorozaton belül számos alkalommal 
került sor: külön napokat szenteltek az utóbbi évek legjobb magyar kisfilmjeinek, a Színház-
és Filmművészeti Egyetem, illetve a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál alkotásainak 
vetítésére, amelyen a fesztivál igazgatója, Mikulás Ferenc is jelen volt. 
A rendezvény kiemelt programja volt a Rofusz Ferenc által tartott mesterkurzus, amelynek 
során A légy című, 1981-ben Oscar-díjjal jutalmazott filmjének készítéséről tartott előadást az 
érdeklődők számára és bemutatta a magyar animációt. A fesztiválon – amelyen az NMHH 
Médiatanácsának elnöke, dr. Karas Mónika, illetve a Magyar Média Mecenatúra Program 
koordinátora, dr. Kollarik Tamás is részt vettek – a Magyar nap keretén belül vetítették le a 
szervezők által kiválasztott legjobb magyar animációs filmeket. A fesztivál során számos 
hazai alkotást nézhetett meg a közönség a Mecenatúra Program támogatásával. 
 
Támadó tűz voltunk – kortárs magyar írók antológiája 1956-ról  
Down fell the statue of Goliath – Hungarian Poests and Writers on the Revolution of 
1956 
A Magyar Művészeti Akadémia az 1956-os emlékévhez kapcsolódva új kiadványt jelentetett 
meg – Mezey Katalin akadémikus kezdeményezésére – Támadó tűz voltunk címmel.  
A kiadvány célja egy olyan válogatás létrehozása volt, ami a forradalom és szabadságharc 
szempontjából legfontosabb irodalmi alkotásokat adja közre, vagy a legjelentősebb 56-os 
költőket, írókat – köztük az MMA akadémikusait – reprezentálja egy-egy alkotásukon 
keresztül.  2017 márciusában a kötet angol nyelvű változatát is kiadta a Magyar Művészeti 
Akadémia.  A kötet magyar és angol nyelvű változata a világ számos pontjára eljutott a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével.  
 
Keletről…kínai kiállítás és konferencia a Vigadóban; a Kínai Nemzeti Művészeti 
Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködési megállapodásának 
aláírása 
Több hónapos előkészítő munka után 2017. április 10-én nyílt meg a Pesti Vigadóban a Kínai 
Nemzeti Művészeti Akadémia tagjainak festmény- és kalligráfia-kiállítása, amely ötvözte a 
hagyományos és kortárs kínai művészetet; egyedülálló módon itt voltak láthatók először 
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korabeli pecsétek is. A kiállítást nagy sikerű konferencia kísérte, amelyen szinte minden 
művészeti ág képviselője – festőművészek, kalligráfia szakértők, pecsétvéső művészek, 
hangszeres zenészek is – jelen voltak. Ekkor került sor a két akadémia közti együttműködési 
megállapodás ünnepélyes aláírására, amely előrevetíti a további közös programok 
megvalósítását.  
 
Hívóképek – Andrzej Wajda emléknap  
Április 20-án a Pesti Vigadóban Hívóképek címmel egész napos szemináriumot rendeztek 
Adrzej Wajdára emlékezve. Az esemény előadói és résztvevői lengyel és magyar 
filmesztéták, filmrendezők, diákok voltak. A délutáni kerekasztal beszélgetésen részt vett 
Kovács István költő, történész, az MMA rendes tagja. 
Az eseményt a köztestület a budapesti Lengyel Intézettel együttműködve rendezte meg.  
 
XXII. Bánsági Magyar Napok, Temesvár  
A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a Magyar Művészeti Akadémia 2017-ben is támogatta a 
Temesváron megrendezett Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozatot. A több tucat 
rendezvényt felvonultató színes programsorozatban kiemelt figyelmet kapott a Szín-Képek 
című fotókiállítás, amely válogatás volt az év elején a Pesti Vigadóban – a Film- és 
Fotóművészeti Tagozat kezdeményezésére – megrendezett Kép-Társak című kiállításból. A 
temesvári Szépművészeti Múzeumban tartott megnyitón a főtitkári köszöntőjét követően 
Haris László akadémikus tartott tárlatvezetést. A megnyitó után az MMA delegációja 
tárgyalást folytatott a múzeum igazgatójával, Victor Neumannal a jövőbeli együttműködési 
lehetőségekről.   
 
Szaúdi-magyar művészeti kapcsolatok 
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Kucsera Tamás Gergely, a 
köztestület főtitkára 2017. május 23-án fogadta a Pesti Vigadóban Sultan Al Baziet, a Szaúdi 
Művészeti és Kulturális Egyesület (SASCA) elnökét és Jana Yamanit, az Outar International 
elnök-vezérigazgatóját. Az eseményen Bogányi Gergely zongoraművész, az MMA rendes 
tagja nagysikerű szaúdi koncertjeit is felelevenítették, amelyek egyaránt ismertek voltak felek 
előtt. 
 
A tánc jövője konferencia a Műcsarnokban  
A Magyar Táncművészek Szövetsége, a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a Nemzetközi 
Színészszövetség (FIA – International Federation of Actors) és a hivatásos Táncosok 
Átképzésének Nemzetközi Szervezete (IOPTD) – a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával – rendezte meg A tánc jövője – átképzési program létrehozása a 
táncművészetben című nemzetközi konferenciát. A 2017. május 18-án és 19-én zajló 
konferencia résztvevői bemutatták a már jól működő holland, belga, angol átképzési 
programokat, betekintést kaphattak a szlovák, osztrák, cseh, lengyel és erdélyi táncművészek 
helyzetébe. A konferencián – amely Fekete György elnök védnöksége mellett zajlott – 
előadást tartott Kucsera Tamás Gergely főtitkár, valamint Mihályi Gábor akadémikus és Kiss 
János, a Győri Balett igazgatója is.   
 
Részvétel Pozsonyban a Több, mint szomszéd rendezvényen  
A Zuglói Filharmónia pozsonyi Vigadóban tartott koncertjével zárult 2017. június 16-án a 
Pozsonyi Magyar Kulturális Hét. A Több, mint szomszéd című rendezvénysorozat 
zárókoncertjén Záborszky Kálmán, a Zuglói Filharmónia karmestere adott nagy sikerű 
koncertet a szlovák kulturális és diplomáciai élet képviselőinek.  
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V4 kiállítás – Visegrád 1335–1991–2013 – Képek egy közép-európai együttműködés 
történetéből 
A középkori királytalálkozót és az ezredforduló küszöbén kötött V4-egyezmény történetét 
bemutató roll-up kiállítást – a Magyar Nemzeti Múzeumban 2013 tavaszán történt 
bemutatását követően – a világ számos pontján (például Mexikóban, Dél-Afrikában, 
Chilében, Szentpéterváron, Oslóban, Dublinban és Brüsszelben is) bemutatta az MMA a 
Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködésben.  
2017-ben a V4 országainak miniszterei szerveztek találkozót Visegrádon, amelynek során a 
városházán kiállított tárlatot tekinthették meg a résztvevő országok képviselői.   
 
A Vigadóban debütált a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara 
A Kodály-emlékprogram keretén belül 2017. augusztus 21-én este a Magyar Művészeti 
Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban hallhatta először a közönség a Határon Túli 
Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarának hangversenyét.  A Vashegyi György karmester 
ötlete alapján megalakult zenekar létrejöttének célja, hogy egységbe szervezze a Trianon által 
elszakított területeken élő, szimfonikus és kamarazenekarokban játszó, kiemelkedő képességű 
magyar zenészeket. 
 
A Szent László-legenda nyomában, Bögöz 
A Magyar Művészeti Akadémia a Szent László-emlékév keretében, 2017. szeptember 16-án a 
székelyföldi Bögözön tartott örökségvédelmi konferenciát. A konferencia a kiállítással és 
könyvbemutatóval is egybekötött konferencián rövid előadások keretében tekintette át a 
Kárpát-medencei magyar műemlékekhez kapcsolódó műemlékvédelmi tevékenységeket, 
tendenciákat. A bögözi református műemléktemplom felújítását az MMA 2012 óta támogatja. 
 
Személyes tér – kiállítás, Isztambul  
2017. szeptember 14-én – az Isztambuli Biennálé társrendezvényeként – az Isztambuli 
Magyar Kulturális Központban nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti 
Tagozatának kiállítása Személyes tér címmel. A tárlat átfogó körképet nyújtott a hazai és 
határon túli magyar képzőművészeti élet meghatározó művészeinek alkotásaiból. 
A kiállításon megnyitó beszédet mondott Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti 
Akadémia főtitkára; a kiállítást Lajta Gábor Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia levelező tagja, a tárlat kurátora ajánlotta a nagyközönség figyelmébe.  
 
Ljubljana, Lendva és Varasd  
Objektív – fotókiállítás és a Nemzetközi és Határon Túli Bizottság kihelyezett ülése 
A Magyar Művészeti Akadémia Nemzetközi és Határon Túli Bizottsága 2017. szeptember 20-
23. között látogatást tett Szlovéniában és Horvátországban. Ljubljanában találkozót tartott a 
Szlovéniai Tudományos és Művészeti Akadémia (SAZU) vezetőivel. A küldöttség a SAZU 
galériájában megtekintette az Objektív című kiállítást, amely az MMA fotóművészeinek 
alkotásait mutatta be. A delegáció ezt követően Lendván találkozott a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetőjével, Horváth Ferenccel, valamint a magyar 
intézmények vezetőivel. A bizottság – Záborszky Kálmán társelnök vezetésével – 2017. 
szeptember 22-én ülésezett. Ezt követően a horvátországi Varasdra utazott, ahol az akadémiai 
delegáció találkozott Jankovics Róberttel, a horvát törvényhozás magyar tagjával, majd részt 
vett a Varasdi Barokk Estek nyitókoncertjén. A nagy sikerű koncerten Vashegyi György 
akadémikus lépett fel az Orfeo Zenekarral, valamint a Purcell Kórussal, amely méltó nyitánya 
volt a régi zenei élet egyik legrangosabb, immár 47. alkalommal megrendezett fesztiváljának. 
 
Kulturális kapcsolat az amerikai magyar diaszpórával  
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Az MMA f őtitkára és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság delegációja 2017. november 
11-én – eleget téve Bunyik Béla fesztiváligazgató meghívásának – az Amerikai Egyesült 
Államokba, Los Angelesbe utazott a 17. Los Angelesi Magyar Filmfesztiválra. 
A látogatás módot adott arra, hogy a Kárpát-medencei magyarság mellett az MMA képviselői 
bemutathassák, népszerűsíthessék tevékenységüket az amerikai magyar diaszpóra tagjainak 
körében is.  A küldöttség elsőként San Diego magyar közösségét látogatta meg, ahol a 
kölcsönös bemutatkozás után koszorút helyezett el Márai Sándor emléktáblájánál. Ezt 
követően a Los Angelesi Magyar Ház közönsége előtt mutatkozott be.  A találkozók 
lehetőséget adtak arra, hogy felvessék az együttműködés lehetőségét több, a közeljövőben 
megvalósítani tervezett kiállítás formájában.  
 
A budapesti Francia Intézet igazgatójának látogatása  
December 12-én a budapesti Francia Intézet igazgatója, Frédéric Rauser és Claire Garand, 
ügyvivő igazgató tett látogatást az MMA vezetőinél; Vashegyi György elnök és Kucsera 
Tamás Gergely főtitkár fogadták a delegációt. A felek megállapodtak, hogy a közeljövőben 
tovább bővítik a francia-magyar művészeti és kulturális kapcsolatokat. 
 
A KÖZTESTÜLET M ŰKÖDÉSÉT, TEVÉKENYSÉGÉT ÉRINT Ő 2017. ÉVI 
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, KORMÁNYDÖNTÉSEK 
 
A Kormány támogatása a köztestület ösztöndíjrendszerének megújítása érdekében 
 
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére, kormányzati tárgyalásokat követően 
2017. szeptember 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a Magyar Művészeti Akadémia és 
a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat, 
amely az MMA számára jelentős forrást biztosít ösztöndíjprogramja megújítása érdekében. A 
kormányhatározatban arra hívja fel a Kormány a nemzetgazdasági minisztert, hogy − az 
MMA elnöke bevonásával − gondoskodjon az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének 
működtetése érdekében a 2018. évben 96 millió forint, a 2019. évben 384 millió forint, a 
2020. évben 672 millió forint, a 2021. évtől beépülő jelleggel 864 millió forint többletforrás 
biztosításáról az MMA költségvetésében. A kormányhatározat révén, a Kormány támogatása 
mellett 2018-tól a köztestület új alapokra helyezheti ösztöndíjprogramját. 
Azon forrásból, amelynek biztosítására elkötelezte magát a Kormány, 2018 szeptemberétől 
évente 100 új ösztöndíj kiadására kerülhet sor fiatal és középgenerációs művészek részére 
bruttó 200 ezer forint/hó/fő összegben, három év időtartamra, legfeljebb évi 300 fős 
létszámkeret eléréséig. E folyósítási időszak a Magyarországon jellemző ösztöndíjak sorában 
kiemelkedően hosszú futamidőnek számít, és az ösztöndíj mértéke is kimagasló; ezáltal 
hatékony és nyugodt alkotói időszakot biztosít az ösztöndíjban részesülők számára. A 300 fős 
létszámkeret felmenő rendszerben feltölthető: 2018-ban100 fős indulással, az ösztöndíjasok 
létszámát 2019-ben és 2020-ban évi további 100-100 fővel növelve, szeptemberben kezdődő, 
s három év elteltével szeptemberig tartó folyósítási időszak mellett. A támogatni kívánt 
létszámkeret (legfeljebb 300 fő) három év leforgása alatt, 2020. szeptembertől rögzül. 
 
A 2017. november 1-jei hatállyal megalapított Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ köztestületi költségvetési szerv működtetését 
megalapozó kormányrendelet és kormányhatározat 
 
2017. november 7-én, a 178. számú Magyar Közlönyben jelent meg az egyes központi 
hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

4717



felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet és 
az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének 
kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával 
és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a 
Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat. 
E kormányrendelettel és kormányhatározattal a Kormány elrendelte, hogy a Magyar 
Építészeti Múzeum építészeti-építészettörténeti gyűjteménye, valamint a műemlékvédelmi 
tudományos gyűjtemények (tervtár, fényképtár, könyvtár, archív irattár és kézirattár) 
megőrzése egyetlen intézményben történjék, s ezen intézmény lássa el a két gyűjteményhez 
kapcsolódó jogszabályi feladatokat, valamint segítse elő a kulturális örökségvédelem területét 
érintő feladatellátást kulturális örökségvédelmi szakértői és tudományos tevékenységgel. Az 
új intézmény megnevezése: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 
Központ (MÉM MDK), fenntartója az MMA. A kormányrendelet értelmében, az abban 
meghatározott feladatellátás tekintetében az MMA a Miniszterelnökség jogutódja. 
A Kormány a kormányhatározatban azt az azonnali feladatot adta a nemzeti fejlesztési 
miniszternek, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a Budapest VII. kerület, Városligeti 
fasor 9-11. szám alatti ingatlan együttes az MMA tulajdonába kerüljön a MÉM MDK 
feladatai ellátása helyszíneként. A kormányhatározat értelmében a Miniszterelnökség 
személyi állományából 20 fő, a Budavári Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság személyi 
állományából 5 fő gyűjteményi, tudományos, dokumentálási és irattári munkatárs került a 
MÉM MDK személyi állományába. A Kormány továbbá úgy határozott, hogy jelentős 
összegű forrást biztosít az MMA számára a MÉM MDK épületének átalakítása, felújítása és 
az intézmény működtetése céljára, továbbá építészeti hagyatékvásárlásra. 
 
Az akadémikusokat megillető havi életjáradék éves fejlesztése 
 
Az MMA elnökének javaslata alapján és a kultúráért felelős miniszter előterjesztésére a 
Kormány 2017-ben is támogatta az akadémikusokat megillető havi életjáradék – 
jogszabályban 2020. év végéig előírt éves felülvizsgálaton alapuló – fejlesztését; a 2017. 
november 8-án kihirdetett, a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint 
életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói 
ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 321/2017. (XI. 8.) 
Korm. rendelet –, 2018. január 1-jétől alkalmazandóan – a rendes tagok havi életjáradékának 
összegét 320.000 forint/hó; a levelező tagokét 250.000 forint/hó összegben határozza meg. 
 
Az MMA törvényt módosító 2017. évi CLXXX. törvény 
 
2017. december 11-én, a Magyar Közlöny 207. számában jelent meg az egyes kulturális és 
sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi 
CLXXX. törvény, amely módosította többek között az MMA törvényt. Az MMA törvény 
módosítását a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezte, és a kultúráért felelős miniszter 
képviselte a Kormány nevében az Országgyűlés előtt.  
A módosítás elsősorban az MMA működésével, szervezeti életével kapcsolatos szabályok 
gyakorlati szempontú módosítására irányul; így többek között kiegészíti, pontosítja a 
tagválasztásra vonatkozó eljárási szabályokat, új feltételrendszert állapít meg a levelező taggá 
választásra vonatkozóan, a rendes és a levelező tagokra nézve bevezeti az akadémikus 
megjelölést, továbbá megszünteti az új pártoló tagi jogviszony létesítése lehetőségét (a 
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megelőzőleg megválasztott pártoló tagok jogviszonyának fenntartása mellett). A közgyűlések 
gyakorisága az évi legalább kettőről legalább egy alkalomra csökken.  
Érintik a módosítások a tisztségviselők, a felügyelő testületi tagok és a közgyűlési képviselők 
mandátumát (megválasztásuk feltételeit, időtartamát, illetve a meglévő mandátumok lejáratát, 
az újraválaszthatóság szabályait). Megüresedő tisztségviselői, felügyelő testületi tagi vagy 
közgyűlési képviselői helyre csak az előző tisztségviselő, illetve tag mandátumából hátralévő 
időre választható új tisztségviselő és tag, így a testületi működés ciklikussá válik. 2018. április 
1-jétől új tagozatvezetői mandátumok, 2018. június 1-jétől pedig új közgyűlési képviselői 
mandátumok indulnak; a közgyűlési képviselők megbízatásának ideje négy évről két évre 
csökken. A felügyelő testületi tagok mandátuma 2019. június 1-jétől indul újra. A törvény – 
2018. április 1-jei hatálybalépéssel – rendelkezik arról, hogy az akadémikusok legalább két 
tagozat munkájában vesznek részt, de szavazati joggal csak egy tagozatban rendelkeznek; 
további tagozatban tanácskozásra jogosultak. 
Az Országgyűlés – a köztestület kormányzatnál tett kezdeményezése nyomán – az MMA 
törvénnyel 2018. január 1-jétől bevezet egy új rendszeres havi juttatást, a művészjáradékot. A 
járandóságot az MMA Titkársága útján nyújtja a köztestület – a kiemelkedő művészeti 
teljesítmények és művészi életút iránti állami tisztelet kifejezéseképpen – a törvényben 
meghatározott művészeti díjakban részesült, 65. életévüket betöltött, azt kérelmező 
személyeknek. 
 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA ÉLETÉBEN 

 

Együttműködés a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Gazdasági Társasággal   
2016. december 14-én ünnepélyes keretek között került sor együttműködési megállapodás 
aláírására a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a MANK Magyar Alkotóművészeti 
Nonprofit Közhasznú Kft. (MANK) között. Az együttműködő felek határozatlan időtartamra, 
közös célként fogalmazták meg az MMA, továbbá a MANK hosszú távú együttműködésének 
megalapozását és a feltételek kialakításának elősegítését. Azzal, hogy ennek során külön is 
formalizált keretek között egyeztetve és összehangolva működnek együtt a közös érdekeket 
szolgáló egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó gyakorlati, elméleti és kritikai 
alkotótevékenység támogatásában, a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi 
megismertetésében, az ezt szolgáló programok előkészítésében, illetőleg azok 
megvalósításában. 
Az együttműködés fontos állomása az MMA Titkársága – mint az együttműködési 
megállapodásban a köztestület által vállalt kötelezettségek tekintetében a szakmai programok 
megvalósítója – és a MANK között 2016. december 20-án kötött keretmegállapodás 
szálláshely és vendéglátás szolgáltatás, valamint rendezvényhelyszín igénybevétele 
tárgyában; a keretmegállapodás az alkotóházak nyújtotta szolgáltatások MMA tagok körében 
való népszerűsítésére figyelemmel  az MMA rendes, levelező, pártoló vagy tiszteletbeli tagja 
vagy a MANK Magyar Mecénás Programjához (MMP) csatlakozott nem akadémikus 
köztestületi tagja számára biztosította a szigligeti, zsennyei, kecskeméti, hódmezővásárhelyi 
vagy galyatetői alkotóházak nyújtotta szolgáltatások igénybevételét. A program 2018. I. 
félévben is folytatódik. 
 
Együttműködés a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkör űen Működő 
Részvénytársasággal 
2017. augusztusban a köztestület együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti 
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal; a megállapodásban 
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a felek közös célként fogalmazták meg hosszú távú együttműködésük megalapozásának és az 
együttműködés feltételei kialakításának szándékát, amely partnerség során külön is 
formalizált keretek között egyeztetve és összehangolva működnek együtt közös érdekeiket – a 
mozgóképkultúra ügyét – szolgáló tevékenységek támogatásában, kiemelten a magyar 
filmművészet értékeinek megőrzésében, digitalizálásában, restaurálásában, hatékony belföldi 
és nemzetközi megismertetésében, népszerűsítésében, filmszakmai programok 
előkészítésében és megvalósításában, filmszakmai kiadványok megjelentetésében. 

Együttműködés civil szervezetekkel 
Fekete György elnök egyetértésével a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára az elmúlt 
években több alkalommal tárgyalt civil szervezetek képviselőivel az MMA és a szervezetek 
közötti együttműködési lehetőségek tárgyában. 2017-ben három civil szervezettel a 
tárgyalások során olyan hosszú távú közös célok fogalmazódtak meg, amelyek 
keretmegállapodások megkötését tették indokolttá az együttműködés elmélyítése érdekében.  

Az elnökség 2017. december 4-i ülésén döntött az alábbi civil szervezettekkel való 
keretmegállapodások megkötéséről: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal (TIT) a 
Budapesti Planetárium fejlesztése, kiadványok művészeti és művészetelméleti 
vonatkozásainak támogatása és népszerűsítése, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével 
(NOE) kedvezményes belépőjegyek rendszerének kialakítása, továbbá a Magyar Bor 
Akadémiával a szőlőtermelés és borászat hagyományainak, művészeti megnyilvánulásainak 
elősegítése érdekében.   

A NOE-val a keretmegállapodás aláírására még 2017. december 14-én sor került a Pesti 
Vigadó épületében. A TIT-tel és a Magyar Bor Akadémiával a keretmegállapodások 
előkészítése 2017-ben megtörtént, az ünnepélyes aláírások 2018 elején esedékesek. 

2017-ben megkezdődtek az egyeztetések a Helyi Televíziók Országos Egyesületével is 
 
 
II.2. AZ EL ŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a 
gazdálkodási év során folyamatosan biztosított volt.  
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.) a 
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 10 572,5 millió forintban, 
a költségvetési támogatás összegét 10 572,5 millió forintban állapította meg. 
 
A fejezet irányítását ellátó szerv a Magyar Művészeti Akadémia. 
Törzskönyvi azonosító:   100034  
Honlap elérhetősége:     www.mma.hu 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 697,9  10 572,5  10 572,5  13 689,2  8 901,8  133% 65% 

ebből: személyi juttatás 2 123,5  2 826,5  2 826,5  2 372,5  2 275,3  107% 96% 

Bevétel 228,5  0,0  0,0  403,6  403,6  177% 100% 

4720



Támogatás 7 045,9  10 572,5  10 572,5  11 269,1  11 269,1  160% 100% 

Maradvány 1 440,0  0,0  0,0  2 016,5  2 016,5  140% 100% 

Létszám (fő)  70  111  111  141  116  166% 82% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel  Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 10 572,5  0,0  10 572,5  2 826,5  111  

Módosítások jogcímenként       

 - Kormány hatáskörű módosítás  621,4  0,0  621,4  61,6   

 - Fejezeti hatáskörű módosítás  574,9  499,7  75,2  -153,9   

 - Intézményi hatáskörű módosítás  1 920,4  1 920,4  0,0  -361,7   

2017. évi módosított előirányzat 13 689,2  2 420,1  11 269,1  2 372,5  141  

 
A Kormány a 2017. év során – többlet feladathoz rendelten – további forrásokat bocsájtott az 
MMA rendelkezésére az alábbiak szerint: 
− a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésével kapcsolatban az 
építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének 
kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával 
és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a 
Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat, valamint a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi alapból és szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-
átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításáról, a 
2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
összesen 400,5 millió forintot (2. cím Magyar Építészeti Múzeum). 
− a Makovecz Imre Emlékközponttal kapcsolatban az Országvédelmi Alapból történő 

előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi 
költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról 
szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 106 millió forintot (4. cím 20. alcím Makovecz 
Emlékközpont). 

− az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztérium fejezet terhére 75,0 millió forint forrást kapott az MMA az 1707/2017. 
(IX.25.) Korm. határozat értelmében (1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok). 

− a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges 
források biztosításáról szóló 1134/2017. (III.20.) Korm. határozat 2. c) pontja alapján a 
Kodály Program I. ütemében a 2017. évben megrendezésre kerülő programok fedezetére 
az MMA 44,5 millió forint forrásban részesült (1. cím 1. alcím MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok). 

 
Személyi juttatások 
A köztestület személyi juttatásai az akadémiai tagok tiszteletdíját, illetve a jogszabályváltozás 
okán az életjáradékát, valamint az elnök (törvény szerint), a két alelnök, az elnökségi tagok, a 
tagozatvezetők, a felügyelő testületi tagok tiszteletdíját (alapszabály szerint) tartalmazza. A 
személyi kiadások között kerültek elszámolásra a köztestületi és a tagozati programokkal 
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összefüggésben felmerülő ösztöndíjak, megbízási-, illetve egyéb díjak kiadásai és a Nemzet 
Művésze díj is. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a köztestületi és tagozati 
programok költségei. 
 
2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása  
 
A 2016. évi előirányzat-maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, az 1621/2017. 
(IX. 7.) Korm. határozat, valamint az 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint került 
beemelésre.  
 
Megnevezés Összeg Kormányhatározat 

2016. évi maradvány 2 016,5   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 611,3   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 405,2   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 
visszahagyásra került összeg 

400,0 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. 

határozat 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

5,2 

1621/2017. (IX.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

25,5 

1775/2017. (XI.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 

 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 1 171,3 millió forint. A 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 414,5 millió forint, mely összeg az 1775/2017. 
(XI. 7.) Korm. határozat alapján az Andrássy út 101. szám alatti irodaház felújításához, 
fenntartásához kapcsolódó feladatokra felhasználható. 
 
Az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az MMA Kutatóintézet és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 400,0 millió forint a 4.20. 
alcím Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzaton Makovecz Imre életművének 
gondozására visszahagyásra került. 
 
A fennmaradó 5,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint az 
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján meghiúsult kötelezettségvállalások miatt 
felszabadult 25,5 millió forint maradvány a 2067/2017. (XII.27.) Korm.határozat alapján 
elvonásra került. 
 
 
II.3. EGYÉB 
 
Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A köztestület irányítása alatt három költségvetési szerv – a 2012. január 1-jén alapított 
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, a 2014. január 1-jén alapított Magyar Művészeti 
Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, valamint a 2017. november 1-jén 
alapított Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ – 
működik, továbbá a köztestület három gazdasági társaság – a Műcsarnok Közhasznú 
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Nonprofit Kft., a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. és a 2017. októberben alapított MMA Kiadó 
Nonprofit Kft. – tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat.  
 
Az MMA Titkársága 2017. évben továbbra is folyamatosan biztosította és felügyelte az MMA 
gazdasági társaságai: a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
és az MMA Kiadó Nonprofit Kft. működését; illetve gondoskodott az intézmények 
működéséhez kötődő közbeszerzések kiírásáról, azok lebonyolításáról.  
           millió forint 

Gazdálkodó szervezet megnevezése Saját tőke 
értéke 

MMA tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

Költségvetési 
támogatás összege  

Költségvetési 
támogatás célja 

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 300,3 100% 420,0 működési célú támogatás 

Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 180,4 100% 410,0 működési célú támogatás 

MMA Kiadó Nonprofit Kft.  24,4 100% 20,5 működési célú támogatás 

Összesen   850,5   

 
2017. évben több értéknövelő, valamint megtérülő beruházás történt a Műcsarnok és a Pesti 
Vigadó épületében. Az MMA Titkársága – mint minden évben – közbeszerzés útján 
lefolytatta az MMA tulajdonában lévő épületek energia beszerzését, párhuzamosan pedig 
folytatja az épületek energia racionalizálását. 
 
2017. évben elkészült a Műcsarnok energetikai és részleges építészeti felújításának 
megvalósíthatósági tanulmányterve, amely alapján az épület elavult gépészeti 
berendezéseinek megújítása céljából az MMA Titkársága jelenleg előrehaladott tárgyalásokat 
folytat a Kormánnyal. 
Szintén közbeszerzés útján 2016 decemberében elindult az Andrássy úti irodaház komplett 
rekonstrukciója, az átadás és költözés várhatón 2018 augusztusában történik meg. A 
beruházás a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű. 
 
A Kormány a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozatban döntött a 
Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1308/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat olyan irányú módosításáról, hogy a Makovecz Imre Emlékközpont 
megvalósítására az MMA tulajdonszerzése útján kerüljön sor. A kormányhatározatban 
meghatározottak alapján az MMA 2017. július 10. napján kelt adásvételi szerződéssel 
megvásárolta a – korábban magántulajdonban álló – Budapest XII. kerület 10286/10 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a 1125 Budapest, Városkúti út 2. szám alatt található 
ingatlant, hogy abban – a Makovecz Imre Alapítvánnyal szoros együttműködésben – a 
Makovecz Imre Emlékközpontot kialakítsa.  
 
Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA 2018. évben tulajdonba kapja a 
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú 
ingatlanegyüttest, amely alkalmassá tehető az építészeti-építészettörténeti gyűjtemény és a 
műemléki tudományos gyűjtemények védelmére, szakszerű restaurálására, digitalizálására, 
feldolgozására, magyarországi és nemzetközi kiállításokra történő előkészítésére, kiállítások 
bemutatására a MÉM-MDK végleges elhelyezése céljából. Az ingatlanegyüttesben 
megoldható továbbá az MMA Titkársága, valamint a Műcsarnok restaurátori és raktározási 
tevékenysége is. 
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2017. 
évi költségvetésében 

            
           millió Ft 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat/ 
intézmény 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
teljesítés 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

A Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia 
kiállítása és konferencia a Vigadóban 5,0 5,0 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Andrzej Wajda emléknap megrendezése 
0,6 0,6 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának 
kiállítása az Isztambuli Magyar Kulturális 
Központban 3,7 3,4 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Kárpátaljai Bartók Béla komolyzenei 
tehetségkutató versenyben való 
együttműködés 1,2 1,2 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

MMA fotókiállítása Kolozsváron 
0,1 0,1 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Lengyel-Magyar kulturális reláció 
1,3 1,2 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Magyar-Macedón együttműködés 
0,2 0,2 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Makovecz kiállítások Kassán és Nyizsnij 
Novgorodban 0,5 0,5 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Az MMA külkapcsolati rendszerének 
ápolása 4,8 2,0 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Az MMA tevékenységének népszerűsítése 
2,1 1,1 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Objektív c. fotókiállítás Ljubljanában, 
valamint a Nemzetközi és Határon Túli 
Bizottság kihelyezett ülése Szlovéniában és 
Horátországban 1,3 1,3 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Pozsonyi Magyar Kulturális Hét 
0,9 0,9 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Részvétel a FIPA Filmfesztiválon 
Biarritzban 1,0 1,0 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Részvétel a Los Angeles-i Magyar 
Filmszemlén 1,0 1,0 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Részvétel a MECAL Filmfesztiválon 
Barcelonában 2,8 2,8 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Nemzetközi Természetfilm Fesztivál 
Gödöllőn 1,0 1,0 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Erdélyi könyvbemutató körúthoz 
kapcsolódó kulturális programszervezés 1,2 1,2 

1/1 
MMA Titkárság Igazgatása, 
köztestületi feladatok 

Egyéb 
2,9 2,7 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Alba Regia Táncegyüttes részvétele a 
Xuchang Három Királyság Kulturális és 
Turisztikai Fesztiválon 0,7 0,7 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Szent László emlékév keretében kiállítás és 
konferencia megrendezése 

2,8 2,8 
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4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Visegrádi Négyek Művészeti Projekt - 
Ostrava 

0,4 0,4 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Erdélyi Filmtett fesztivál  
0,8 0,8 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Kodály emléktábla avatás Nagyszombaton 
0,4 0,4 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Szellemi jelenlétünk Bulgáriában c. 
kiállítás 

1,3 1,3 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

A magyar szobrászat nemzetközi 
kapcsolatainak szélesítése (magyar-lengyel 
közös művésztelep Oronskoban) 1,2 1,2 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Az Orfeo Zenekar koncertje a varasdi 
Barokk Fesztiválon 

1,8 1,8 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

A Szatmárnémetiben megvalósítandó 
„KOLBÁSZTÉRINBÁBA” 
hagyományőrző rendezvény  0,9 0,0 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Magyar Kultúra Napja Gála megrendezése 
Szombathelyen 

0,6 0,0 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Kanalas Éva - Adigzsi a tuva sámán c. 
filmje 

0,7 0,0 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Csángó Bál megrendezése a budapesti 
Syma Csarnokban 

1,2 0,0 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

Országos Textiles Szakmai találkozó 
megrendezése Békéscsabán hazai és 
határon túli magyar alkotók részére 0,8 0,0 

Összesen:     45,2 36,6 

 

Az MMA és költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem végeztek, a 
könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, 
valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli 
események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és 
összetételének alakulására hatással voltak, nem álltak fenn. 
 
Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé. 
Ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A 
könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli véleménnyel látta el. 
 
 
III. INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉN Ő FELADATELLÁTÁS 
 
A II/3. részben említettek szerint a köztestület irányítása alatt három költségvetési szerv – a 
2012. január 1-jén alapított Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, a 2014. január 1-jén 
alapított Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 
továbbá a 2017. november 1-jén alapított Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ – működik.  
 
 
III.1. 1. cím MMA Titkársága 

1. alcím MMA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA, KÖZTESTÜLETI FEL ADATOK  
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Intézmény megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (MMA Titkársága) 
Adószám:   15795506-2-41 
Államháztartási azonosító I:  331751 
Államháztartási azonosító T: 303224 
Törzskönyvi azonosító: 795504 
Szakágazat:   841107 
Képviseli:    Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár 
 
1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
A Titkárság alaptevékenysége az MMA által irányított költségvetési szervként az MMA 
közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, így különösen pénzügyi, 
vagyonkezelési és ellenőrzési feladatok ellátása, az MMA köztestületi szervei munkájának 
segítése. 
 
Az MMA a 2011. évi megalapítását követő hatodik évben – a szervezeti működés 
megalapozását követően – továbbra is újabb kihívások előtt állt, hiszen a köztestület 
törvényben meghatározott közfeladatai körében végzett tevékenysége évről évre bővül; e 
folyamatos jellegű építkezés az MMA Titkársága tekintetében – mivel az intézmény felel a 
köztestületről szóló törvény szerint az MMA közfeladatainak megszervezéséért –, időről időre 
szükségessé teszi mind struktúrája, mind munkafolyamatai felülvizsgálatát, szükség szerint 
újragondolását, a köztestület mindenkor aktuális feladatai optimális ellátásának biztosítása 
érdekében. 
 
Az elnökség még 2016. december 13-i ülésén döntött az MMA Titkársága Szervezeti és 
Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítása jóváhagyásáról, amely módosítást – 2017. 
január 1-jei hatályba lépéssel – elsősorban a Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatai 
ellátásának, továbbá a Makovecz Emlékközpont megvalósításának biztosítása, a köztestület új 
feladatai végrehajtásának szervezeti leképezése indokolta.  Az új köztestületi feladatok 
ellátása a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága feladatkörét is bővítette, amelyhez a 
megfelelő szervezeti keretek biztosítása volt szükséges.  
 
Az MMA elnöksége 2017. szeptember 12-i ülésén döntést hozott az MMA Szakkönyvtárának 
az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet szervezetébe integrálásáról, továbbá 
gazdasági társaság megalapításáról határozott annak érdekében, hogy a Művészeti 
Dokumentációs Osztály által ellátott kiadói és filmgyártói feladatok hatékonyabb, 
eredményesebb ellátása átlátható, ugyanakkor rugalmas működést biztosító szervezeti keretek 
között legyen megvalósítható. E döntésekkel összefüggésben az SZMSZ módosítása is 
szükségessé vált, 2017. november 1-jei hatállyal. Az MMA Titkársága struktúrájának 
megújításával egyidejűleg az SZMSZ pontosítása is megtörtént, elsősorban az egyéb 
szabályozókkal vagy a gyakorlati működéssel való összhang megteremtése érdekében 
 
A köztestület 2017 októberében megalapította az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-t, amelynek 
feladata a létesítő okiratában foglaltakkal összhangban elsődlegesen az MMA és intézményei 
gondozásában megjelenő könyvek és folyóirat kiadása, a kiadványok bizományosi 
értékesítése, az MMA által megrendelt életmű-dokumentáció készítése, portréfilmgyártás, 
videó szolgáltatás, valamint fotó- és videóarchívum gondozása és továbbfejlesztése egységes 
arculat keretében. Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. az MMA Titkársága Művészeti 
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Dokumentációs Főosztály és Szakkönyvtárának fő feladatait vállalta át, a szakkönyvtári 
feladatok ellátása kivételével, amelyek az MMKI-hoz kerültek. 
 
A köztestület a fenntartói feladatok ellátásának 2017 novemberéig az MMA Titkársága útján, 
egy annak keretein belül létrehozott új szervezeti egység működtetésével tett eleget: az 
Intézményalapítást-előkészítő Koordinációs Osztály feladata a MÉM tekintetében a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott fenntartói feladatok ellátásának 
támogatása, a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működésének biztosítása 
volt. Tekintettel arra, hogy már az intézmény átadás-átvétele során megfogalmazódott, hogy a 
fenntartó köztestület a működtetést hosszabb távon önálló intézmény megalapítása mellett 
tervezi, az MMA közgyűlése 18/2017. (05. 25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a 
MÉM fenntartói feladatainak ellátására a köztestület költségvetési szervet alapítson; ennek 
tükrében – a Miniszterelnökségtől további feladatok átvétele mellett – 2017. november 1-jén 
megalakult és megkezdte működését a MÉM-MDK. 
 
Az MMA Titkársága köztisztviselői és munkavállalói tárgyévben is magas színvonalon 
működtek közre a – a folyamatosan változó jogszabályi és költségvetési környezet mellett – 
az MMA közfeladatainak ellátásával kapcsolatos programok, támogatások szervezésében, 
lebonyolításában. A személyügyi és gazdasági területnek minden évben komoly 
adminisztrációt jelent a köztestületi tagok és tisztségviselők tiszteletdíjának, valamint a 
Nemzet Művésze díjnak számfejtése, utalása. 2017-ben új igazgatási, pénzügyi feladatott 
jelentett a művészjáradék bevezetésének előkészítése. 
 
A támogatáskezelési tevékenység évről évre folyamatosan növekvő adminisztrációt jelent az 
MMA Titkársága számára a rendelkezésre álló források és a pályázati lehetőségek bővülése, a 
pályázói létszám emelkedése okán. Mindezek miatt a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás, 
továbbá a gazdaságosabb működés szem előtt tartásával 2017. évtől pályázati dokumentációt 
már csak elektronikusan lehet benyújtani. 
 
Komoly személyi és gazdasági kapacitást igényelt az MMA és az MMA Titkársága új, 
Andrássy úti irodaházának létrehozásával, illetve jövőbeni üzemeltetésével, 
létesítménygazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Makovecz Imre 
Emlékközpont kialakítása. 
 
Összefoglalóan elmondható, hogy a 2017. évben az MMA Titkársága – mind emberi, mind 
anyagi erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva, a megnövekedett feladatokat ellátva − 
megerősítette a tevékenységét, úgy is mint köztestületi költségvetési szerv, valamint úgy is, 
mint az akadémiai intézmények központi támogató szerve. 
 
Az MMA Titkársága 2017. évi mérleg főösszege 32 040,5 millió forint, mely 16 348,6 millió 
forinttal magasabb a 2016. évihez képest. A jelentős növekedés a folyamatban lévő MMA 
székház rekonstrukciójának és a Műcsarnok térítésmentes átvételének köszönhető. 
 
Befektetett eszközök 
 
A befektetett eszközök értéke 16 879,2 millió forinttal magasabb az előző évinél. A 
növekedést az MMA székházzal kapcsolatos beruházások és a Műcsarnok térítésmentes 
átvétele indokolják. 
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Befektetett eszközök nettó értékének alakulása     millió Ft 

Megnevezés  2015.   2016.   2017.  
%-os változás 

2017/2016 

Vagyoni értékű jogok                                 17,2                   26,1                    39,8     52,5% 

Szellemi termékek                                 58,7                 141,2                  279,0     97,6% 

Immateriális javak összesen                                 75,9                 167,3                  318,8     90,6% 
Ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

                         10 556,4            11 275,0             15 523,2     37,7% 

Gépek, berendezések és 
felszerelések, járművek 

                              641,3                 661,8                  582,2     -12,0% 

Beruházások, felújítások                            1 709,2              1 916,5             14 424,2     652,6% 

Tárgyi eszközök összesen                          12 906,9            13 853,3             30 529,6     120,4% 

Tartós részesedések                               135,0                 135,0                  186,4     38,1% 

Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök összesen                          13 117,8            14 155,6             31 034,8     119,2% 

 

 
 
 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 494,5 4 189,1 4 189,1 7 918,8 6 950,9 199% 88% 

ebből: személyi juttatás 811,4 2 510,7 2 510,7 2 254,3 2 208,6 272% 98% 

Bevétel 220,1 0,0 0,0 360,3 360,3 164% 100% 

Támogatás 3 665,4 4 189,1 4 189,1 6 058,6 6 058,6 165% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 108,9 0,0 0,0 1 499,9 1 499,9 135% 100% 

Létszám (fő)  62 91 91 91 82 132% 90% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 4 189,1   0,0  4 189,1  2 510,7  91 

Immateriális javak
318,8    

Ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok

15 523,2    

Gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek

582,2    

Beruházások, felújítások
14 424,2    

Tartós részesedések
186,4    

Befektetett eszközök nettó értéke
millió forintban
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Módosítások jogcímenként            
 - Kormány hatáskörű módosítás - 
bérkompenzáció 

0,2  0,0  0,2  0,2  
  

 - Kormány hatáskörű módosítás - minimálbér és 
garantált bérminimum emelés támogatása 

1,7  0,0  1,7  1,5  

  
 - Kormány hatáskörű módosítás - Kodály 
program 

44,5  0,0  44,5  0,0  
  

 - Kormány hatáskörű módosítás - Makovecz 
Emlékközpont  

35,0  0,0  35,0  0,0  
  

 - Kormány hatáskörű módosítás - MÉM alapítás 33,5  0,0  33,5  18,7    
 - Fejezeti hatáskörű módosítás (többletbevétel 
nélkül) 

1 754,6  0,0  1 754,6  25,5    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás - többletbevétel 14,5  14,5  0,0  0,0    
 - Intézményi hatáskörű módosítás - költségvetési 
bevétel 

345,8  345,8  0,0  -355,7  
  

 - Intézményi hatáskörű módosítás - 2016. évi 
maradvány igénybevétele 1 499,9   1 499,9   0,0  53,4    

2017. évi módosított előirányzat 7 918,8  1 860,2  6 058,6  2 254,3  91 

 
A 2016. évi előirányzat maradvány 1 499,9 millió forinttal emelte a 2017. évi módosított 
előirányzatok összegét.  

A módosított előirányzat kialakulásában az alábbi jelentős tényezők játszottak szerepet: a 
2016. évi maradvány előirányzatosítása (1499,9 millió), a Makovecz Emlékközpont 
kialakítására kapott támogatás (35 millió), az Arany János-emlékév (75,1 millió) és a Kodály 
Program (44,5 millió) lebonyolítására kapott támogatások, a Magyar Építészeti Múzeum 
működtetéséhez kapott támogatás (33,5 millió), a szakmai programok lebonyolítására (93 
millió), valamint az MMA székház  rekonstrukciójára fejezeti kezelésű előirányzat sorokról 
történő átcsoportosítások (1674,7 millió), valamint költségvetési bevételek (345,8 millió) 
előirányzatosítása. 
 
2016. évben az MMA Titkársága támogatást nyert el a Bartók-év (támogató: Emberi 
Erőforrások Minisztériuma), valamint az 1956-os emlékév (támogató: Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány) keretében művészeti 
programok megvalósítására. A támogatást a kedvezményezett a 2017. év során felhasználta, 
az elszámolás jelenleg folyamatban van. 
 
2017-ben Arany Jánosra, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyéniségére 
születésének 200. évfordulója alkalmából emlékeztünk 2017-ben. Az emlékév keretében a 
köztestület a programjai megvalósításhoz az 1707/2017. (IX.25.) Korm. határozat alapján 
75,0 millió forint forrást kapott a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére. A 
támogatásból megvalósult programok: 
− Hallgatni Aranyt! – ingyenesen, bárki számára elérhető hangzóanyag Arany János 

válogatott műveiből; 
− Dalest Arany János műveiből a Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán 
− Nagyzenekari koncert Arany János tiszteletére a Pesti Vigadó Dísztermében. 
 
A Kormány Kodály Zoltán, a XX. század világszerte ismert zeneszerzője, zenetudósa és 
zenepedagógusa születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a 
Kodály Programot. A Kodály Program célja a magyar zeneoktatás fellendítése és 
megerősítése és Kodály Zoltán zenepedagógiai, zeneszerzői, zenetudományi munkásságának 
minél szélesebb körben történő megismertetése. A Kodály Program I. ütemének keretében 
megrendezésre került rendezvényein keresztül a köztestület az összes generációt kívánta 
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megszólítani a jobb láthatóság, a Kodály-kép elmélyítése és a nemzetközi kapcsolatok 
megerősítése érdekében. A Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok 
megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III.20.) Korm. 
határozat 2. c) pontja alapján a Kodály Program I. ütemében a 2017. évben megrendezésre 
került programok fedezetére az MMA Titkársága 44,5 millió forint forrásban részesült. A 
támogatásból megvalósult programok: 
− „Határon túli magyar zenészek zenekara” projekt; 
− Kodály egypercesek; 
− Richly Zsolt: Háry János animációs film felújítása, digitalizálása, feliratozása, vetítés több 

helyszínen. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 4 189,1  0,0  4 189,1  

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak   
 

0,0  
 

  

= működésre: Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű sorra 

-155,0  0,0  -155,0  

  

= meghatározott feladatra: MMA Kutatóintézet címre Szakkönyvtár 
működtetésére 

-0,9  0,0  -0,9  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - Fejezeti kezelésű 
előirányzatokról 1 793,3  0,0  1 793,3  

 - előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben – MMA Kutatóintézet 
címről 42,2  0,0 42,2  

 - előirányzat átvétel más fejezettől az Arany János Emlékévre – XX. EMMI; 
1707/2017. (XI. 25.) Korm. rend. alapján  75,0  0,0  75,0  

 - 2016. évi maradvány igénybevétel 1 499,9  1 499,9  0,0  

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - többletbevételek 
14,5  14,5  0,0  

 - előirányzat-módosítás fejezeten belül, intézményi hatáskörben - költségvetési 
bevétel 345,8  345,8  0,0  

 - előirányzat-módosítás kormány hatáskörben – 2078/2017. (XII. 28.) Korm. hat. 
alapján bérkompenzáció 0,2  0,0  0,2  

 - előirányzat-módosítás kormány hatáskörben – 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. 
alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása 

1,7  0,0  1,7  

 - előirányzat-módosítás kormány hatáskörben – MÉM alapítás 1819/2016. (XII. 
22.) Korm. hat. alapján 33,5  0,0  33,5  

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben – Makovecz Emlékközpont 
kialakítása 1303/2017 (VI. 7.) Korm. hat. alapján 

35,0  0,0  35,0  

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben – Kodály program 1134/2017. (III. 
20.) Korm. hat. alapján 

44,5  0,0  44,5  

2017. évi módosított előirányzat 7 918,8  1 860,2  6 058,6  

 
Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás  
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága részére az alábbi kormány hatáskörű előirányzat 
átcsoportosítások történtek:  
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- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 
0,2 millió forint;  
 
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 1,7 millió forint; 
 
- A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével 
összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 819/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal a Magyar Építészeti Múzeum 
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ működtetésére 33,5 millió forint; 
 
- Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati 
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal 
a Makovecz Emlékközpont kialakítására 35,0 millió forint; 
 
- A Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges 
források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozattal 44,5 millió forint; 
 
Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás  
 
A Fejezeti kezelésű előirányzatokról összesen 1 793,6 millió forint forrás került 
átcsoportosításra az MMA Titkárságára, melynek jelentősebb tételeit az alábbi táblázat 
szemlélteti: 
           millió Ft  

Átadó fejezeti kezelésű előirányzat Átadás célja 
 Átadott 

előirányzat 
összege  

4.2 Magyar Művészetek Háza programok Titkárságon megvalósuló tagozati programok 58,9 

4.2 Magyar Művészetek Háza programok 
Kismonográfia sorozat elkészítése és egyéb dokumentációs 
feladatok ellátása 

31,5 

4.7 Pályázati alapok  köztestületi feladatok ellátására  3,1 

4.7 Pályázati alapok  Titkárság feladatainak ellátására 5,7 

4.13 Nemzeti Szalon programjai 
Műcsarnok tűzjelző rendszer cseréje, MMA székház 
rekonstrukciója és művészeti programok fedezete 

8,9 

4.14 MMA végleges elhelyezésére szolgáló 
irodaház rekonstrukciója 

Andrássy úti irodaház rekonstrukciós munkálatai 1 674,7 

4.20 Makovecz Emlékközpont 
Makovecz Emlékközpont kialakítására, működési 
kiadásokra 

10,8 

Összesen   1 793,6 

 
Bevételek alakulása 
 
A Kormány 1303/2017. (VI. 7.) Korm.határozata alapján az MMA a Makovecz Imre 
Emlékközpont kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására az 1.1 MMA 
Tikárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre 35,0 millió forintot a 4.20. Makovecz 
Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzat javára 106,0 millió forintot biztosított. 
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A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a 4.20 alcím Makovecz 
Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzaton 400,0 millió forint visszahagyásra került 
melyből 315,0 millió forint az MMA Titkárságán a Makovecz Imre Emlékközpont 
elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlásának finanszírozására lett fordítva.  
 
Bevételként kerültek elszámolásra és többletbevételnél előirányzatosításra egyszeri jelleggel, 
a bérbeadásból származó bevételek (bérleti díj), a kiadvány értékesítésből származó 
bevételek, a közvetített szolgáltatások ellenértéke, valamint a kiadások elszámolását követő 
évben történt visszatérítések, továbbá biztosító által fizetett kárrendezés, valamint értékesített 
jármű nettó bevételei. 
 
Költségvetési maradvány 
 
2016. évi költségvetési maradvány 
 
A 2016. évi maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. 
határozat, valamint az 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint került beemelésre.  
 
Megnevezés Összeg Kormányhatározat 

2016. évi maradvány 1 499,9   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 499,9   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,0   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 
visszahagyásra került összeg 

0,0 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. 

határozat 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

0,0 

1621/2017. (IX.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

16,6 

1775/2017. (XI.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 

 
Az MMA Titkárságán 1 499,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2016-ban. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 1 068,8 millió forint. A 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 414,5 millió forint, mely összeg az 1775/2017. 
(XI. 7.) Korm. határozat alapján az Andrássy út 101. szám alatti irodaház felújításához, 
fenntartásához kapcsolódó feladatokra felhasználható. 
A meghiúsult kötelezettségvállalások miatt felszabadult 16,6 millió forint maradvány a 
2067/2017. (XII.27.) Korm.határozat alapján elvonásra került. 
 
 
A 2017. évi költségvetési maradvány alakulása 
           millió Ft 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Köt.váll. 
pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyileg 
nem 

teljesített 
köt.váll. év 

végi 
állománya 

Köt.váll-lal 
nem terhelt 

(szabad) 
előirányzat 

Összes 
előirányzat 
maradvány 

Személyi juttatások  2 510,7     2 254,3     2 208,6     45,7    0,0       45,7    

Munkaadókat terhelő járulékok  536,4     379,5     356,6     22,7     0,2     22,9    
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Dologi kiadások  1 006,0     2 169,7     1 603,3     566,4     0,0     566,5    

Egyéb működési célú kiadások 0,0       71,8     52,5     3,2     16,1     19,3    

Működési kiadások  4 053,1     4 875,3     4 221,0     638,0     16,4     654,4    

Felhalmozási kiadások  136,0     3 043,5     2 729,9     313,6     0,0       313,6    

Kiadások összesen  4 189,1     7 918,8     6 950,9     951,6     16,4     968,0    

 
A kötelezettségvállalással terhelt 2017. évi előirányzat maradvány 968 millió Ft, a szabad 
előirányzat maradvány 16,4 millió Ft. 
 
 
3. EGYÉB 
 
Az MMA Titkársága esetében az Európai Uniós támogatási program keretében megvalósuló 
támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési források bemutatása, 
továbbá a könyvviteli mérlegben kimutatandó részesedések tétele nem értelmezhető. 
 
A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az 
alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat 
tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, 
amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn. 
 
A Titkárság közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra 
kifizetéseket nem teljesített, illetve ezen szervezetek részére térítésmentesen eszközöket nem 
juttatott.  
 
 
III.2. 2. cím MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM  
 
Intézmény megnevezése:  Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 

Dokumentációs Központ 
Államháztartási azonosító I:    372540 
Államháztartási azonosító T:  367806 
PIR-törzsszám:             838322 
Szakágazat:               910200 
Képviseli:               Dr. Varga Mariann igazgató 
 
1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
Az elnökség a 2017. év folyamán több ízben tárgyalt a Magyar Építészeti Múzeum (MÉM) 
fenntartói feladatellátásával, illetve a közgyűjtemény elhelyezésével kapcsolatos aktuális 
körülményekről, a folyamatban lévő és tervezett intézkedésekről. Az elnökség a 2017. február 
17-i ülésén megismerte a MÉM 2017-2021 közötti időtartamra tervezett stratégiáját. A 
tájékoztatók mellett az elnökség érdemben tárgyalta és 17/2017. (04. 18.) számú határozatával 
elfogadta a költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, amely azt igyekezett 
megcélozni, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
megszüntetése okán 2017. január 1-jétől a köztestület fenntartásába került muzeális intézmény 
mielőbb megfelelő elhelyezést kapjon és a működéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek – 
alkalmas ingatlan, szükséges pénzügyi források – biztosíthatók legyenek. A 18/2017. (05. 25.) 
számú határozatával a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése is kifejezésre juttatta, 
egyetért azzal, hogy a MÉM fenntartói feladatainak ellátására költségvetési szerv kerüljön 
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megalapításra, legkorábban 2017. november 1-jei hatállyal. A közgyűlés e hivatkozott 
határozatával támogatta továbbá, hogy az elnök és a főtitkár a muzeális intézmény megfelelő 
elhelyezését és fejlesztését is szem előtt tartva a tervezett új intézmény működéséhez 
szükséges feltételek – ide értve a muzeális intézmény elhelyezésére hosszú távon alkalmas 
megfelelő ingatlan megszerzését – és a fejlesztéséhez elengedhetetlen pénzügyi forrás 
biztosítása érdekében a Kormánnyal egyeztetéseket folytasson. 
 
A vonatkozó, a Kormány által a Miniszterelnökség előterjesztésében tárgyalt és elfogadott 
kormányelőterjesztés értelmében – az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos 
gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar 
Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes 
intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján – a 
MÉM, és így a fenntartó-irányító MMA feladatai bővültek; az építészettörténeti 
gyűjteményegyüttes mellett a mindenkori állami műemlékvédelem tudományos 
gyűjteményegyüttese anyagainak megóvására és megfelelő épületben történő együttes 
elhelyezésére is sor kerül a Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. szám alatti 
ingatlanban. Ennek a komplex feladatnak a megvalósítására az MMA – az elnökség és a 
közgyűlés hivatkozott határozataira is figyelemmel – 2017. novemberben köztestületi 
költségvetési szervet alapított Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ névvel. 
 
A költségvetési szerv működését 2017-ben alapvetően az intézmény és a Miniszterelnökség 
között szükséges átadás-átvételi folyamatok előkészítése határozta meg; amellett hogy 
tárgyalásokat folytatott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal annak érdekében, hogy az intézmény építészeti-építészettörténeti, 
valamint műemlékvédelmi tudományos gyűjteményének a Budapest VII. kerület, Városligeti 
fasor 9-11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú ingatlan együttesben történő elhelyezése 
mielőbb megvalósítható legyen. 
 
 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
A Kormány az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 9. a) pontjában és a határozat 1. 
mellékletében foglaltak szerint összesen 400,5 millió forint biztosított – előirányzat-
átcsoportosítással – az MMA részére az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos 
gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar 
Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes 
feladatok végrehajtására, a 2. Magyar Építészeti Múzeum cím javára. Ebből az összegből az 
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a feladatok ellátásának biztosítása érdekében a 
Miniszterelnökség állományából a MÉM-MDK személyi állományába jogutódlással átkerült 
20 fő foglalkoztatására egyszeri jelleggel 10,1 millió forintot biztosított. A MÉM-MDK 2017. 
évi működtetésére szánt 390,4 millió forint előirányzatát a Kormány 2017. december 27-én, a 
tényleges forrást az MÉM-MDK előirányzat felhasználási keretszámlájára pedig 2017. 
december 29-én teljesítette. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
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Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0   0,0   0,0   410,6   8,5   - 2% 

ebből: személyi juttatás 0,0   0,0   0,0   47,4   6,9   - 15% 

Bevétel 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   - - 

Támogatás 0,0   0,0   0,0   410,6   410,6   - 100% 

Maradvány 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0     - - 

Létszám (fő)  0  0  0 30 24 - 80% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0   

Módosítások jogcímenként            

 - Kormány hatáskörű módosítás 400,5 0,0 400,5 41,2   

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 10,1 0,0 10,1 7,6   

 - Intézményi hatáskörű módosítás 0,0 0,0 0,0 -1,4   

2017. évi módosított előirányzat 410,6 0,0 410,6 47,4 30   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat változások jogcímenként 410,6 0,0 410,6 

 = előirányzat-módosítás Kormány hatáskörben az 1771/2017. (XI. 7.) 
Korm.határozat alapján 

400,5 0,0 400,5 

 = működésre: MMA Kutatóintézet címről (betegszabadság és temetési 
segély forrásának biztosítása) 

10,1 0,0 10,1 

2017. évi módosított előirányzat 410,6 0,0 410,6 

 
 
Költségvetési maradvány 
 
2016. évi költségvetési maradvány 
A MÉM-MDK 2017-ben került megalapításra, így 2016. évi maradványa nincs. 
 
 
2017. évi költségvetési maradvány        millió Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Köt.váll. 
pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyileg 
nem teljesített 

köt.váll. év 
végi 

állománya 

Szabad 
előirányzat 

Összes 
maradvány 
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Személyi juttatások 0,0       47,4     6,9     37,3     3,2     40,5    

Munkaadókat terhelő járulékok 0,0       15,1     1,5     9,5     4,2     13,6    

Dologi kiadások 0,0       72,1     0,1     0,3     71,7     71,9    

Egyéb működési célú kiadások 0,0      0,0      0,0      0,0       0,0     0,0    

Működési kiadások 0,0       134,6     8,6     47,1     79,0     126,1    

Felhalmozási kiadások 0,0       276,0    0,0      0,0             276,0     276,0    

Kiadások összesen 0,0             410,6     8,6     47,1     355,0     402,1    

 
A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 355,0 millió forint összegben az 
Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári Központi Maradványelszámolási Alap 
számlájára átutalásra került. 
A jelentős összegű szabad maradvány oka, hogy a MÉM-MDK 2017. évi működtetésére szánt 
390,4 millió forint előirányzatát a Kormány 2017. december 27-én, a tényleges forrást az 
MÉM-MDK előirányzat felhasználási keretszámlájára pedig 2017. december 29-én 
teljesítette, ezért nem volt az intézménynek lehetősége azt kötelezettségvállalással lekötni. 
 
3. EGYÉB 
 
A MÉM-MDK vállalkozási tevékenységet nem végzett. A gazdálkodást érintően olyan 
rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem 
álltak fenn. 
 
 
III.3. 3. cím MMA KUTATÓINTÉZET 
 
Intézmény megnevezése:  Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és 

Módszertani Kutatóintézet 
Államháztartási azonosító I:    345728 
Államháztartási azonosító T:  343139 
PIR-törzsszám:             825472 
Szakágazat:               722000 
Képviseli:               Dr. Kocsis Miklós igazgató 
 
1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (a 
továbbiakban MMKI) célkitűzése, hogy a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, 
valamint a művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatát 
lássa el.  
 
Működés 
Az MMKI 2015 folyamán felvázolta a saját szervezeti fejlesztésének ütemezését, szakmai 
munkáját 2015 utolsó harmadában kezdte meg. Ennek mentén a 2015. évben sor került a 
szervezeti keretek megteremtésére és a cél szerinti működés feltételrendszerének 
kialakítására, aminek eredményeképpen a 2016-os évben az érdemi munka megindulhatott. 
2016. évre a feladat ellátást tekintve előirányzott jelentős bővülés – konferenciák 
megrendezése, önálló kiadványsorozat megjelentetése, jogviszonyban nem álló kutatók 
számára pályázatok kiírása stb. – folyományaként a 2017. évben a Hild-villa átvételével, az 
intézet által ellátott feladatok volumenének exponenciális növekedésével számolva indokolt a 
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kutatói létszám bővítése, ami természetes módon vonja maga után a feladatellátáshoz 
szükséges további források biztosítását is.  
 
2016. december 20-án került sor az MMKI székhelyéül szolgáló Hild-villa ünnepélyes 
átadására, amelynek üzemeltetését az MMKI látja el és amelyet a 2017-es évben az MMKI a 
fent jelzett szakmai programokkal töltött meg. A 2017. évre az MMKI üzemeltetési 
feladataihoz kapcsolódóan a szerződéses partnerek száma megduplázódott. A saját székház 
révén az MMKI az általa szervezett rendezvények hatvan százalékát a Hild-villában 
bonyolította le, ami az intézmény számára a szervezési feladatok és költségek 
megnövekedésével jár(t). 
 
Az MMKI működését jelentősen befolyásolta az új feladatok, a Makovecz Központ és 
Archívum, valamint a Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár működtetése; amelyek mind 
személyi, mind szervezeti átalakításokat és újításokat igényeltek. 
 
Szakmai rendezvények – nyilvános konferenciák, műhelyviták, esték a Hild-villában 
− 2017 februárjában Csoóri Sándor emlékére „Jóslás a Te idődről” – Csoóri Sándor 

konferencia címmel a kutatóintézet (MMKI) kétnapos konferenciát tartott a Pesti 
Vigadóban. 

− 2017 márciusában Pécsett Miklós és Petar / Nikola i Péter International Academic 
Symposium of Croatian-Hungarian Political and Cultural Interactions címmel egynapos 
konferenciát rendezett az MMKI a Pécsi Tudományegyetemmel közösen horvát, szerb és 
magyar résztvevőkkel a szomszédos országok közös kulturális gyökereinek feltárására. 

− 2017. március 16-án Keresztény egyházművészet a XXI. században címmel 
műhelybeszélgetés zajlott a Hild-villában. 

− 2017. április 13-án Hazai Stíluskísérletek – Stílus/Rendszer-váltás címmel 
műhelybeszélgetés zajlott a Hild-villában. 

− 2017. április 24-én Kizökkent idő – Hiány – Nyugatalanság – Rezignáció címmel 
filozófus műhelyvitára került sor, amelyen az MMKI munkatársai és külsős kutatók is 
részt vettek. 

− Az Iparművészeti és tervezőművészeti Nemzeti Szalonhoz kapcsolódóan az MMKI 
kétnapos konferenciát tartott 2017. május 4-5. között a Műcsarnokban. 

− Esték a Hild-villában címmel 2017 tavaszán művészetelméleti előadás-sorozatot indított el 
az MMKI, amely az Arany János-emlékévre való tekintettel hat előadást szentelt a költő 
munkásságának és annak más művészeti területekre gyakorolt hatásának ismertetésére. A 
sorozatban az alábbi előadások hangzottak el: 

− Nyilasy Balázs: Arany János és a románc műfaja; 
− Kassai István: Weiner Leó elfeledett Toldija; 
− Windhager Ákos: Arany-alkotások a szimfonikus zenében; 
− Kis Domokos Dániel: Arany János körei: a művészet és tudomány határán; 
− Farkas Attila: Arany János költészete a korabeli szellemi irányzatok tükrében;  
− Falusi Márton: Arany-recepció a kortárs költészetben. 

− Az MMKI 2017. május 16-án sikeres kulturális PR-brandekről szóló műhelybeszélgetést 
szervezett a Pesti Vigadóban. 

− 2017 júniusában Művészet, tudomány, filozófia címmel zajlott műhelykonferencia, 
amelynek az MMKI székháza, a Hild-villa adott otthont. 

− Az MMKI a fent említetteken túl – külső kutatók bevonásával – heti rendszerességgel 
szimpóziumokat tartott a folyamatban lévő kutatások eredményeinek értékelése céljából.  
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− Az MMKI 2017 őszén folytatta az Esték a Hild-villában című előadássorozatát, 
figyelemmel annak nagy sikerére; ezúttal Kodály Zoltán életművének bemutatása volt az 
előadások fókuszában: 

− Farkas Attila: Kodály a magyar művelődéstörténetben; 
− Fehér Anikó: „Gerencséri utca…” – az új stílusú magyar népdal megjelenése 

Kodály kórusműveiben és pedagógiai etűdjeiben; 
− Sziklavári Károly: „Háry János vitéz” – A Háry János a magyar hagyomány 

tükrében; 
− Ittzés Mihály: „Megkésett melódiák” – zenenyelvi és formai eszközök a kifejezés 

szolgálatában; 
− Windhager Ákos: Létösszegző magyar kantáták 1920-1944 között; 
− Kis Domokos Dániel: „A színpadikus Kodály” – A Kodály-művek színpadi világa; 
− Falusi Márton: Haza és haladás Kodály Zoltán prózai műveiben. 

− 2017. szeptember 14-én Nagy Barbara külső kutató kutatási anyagának műhelyvitája 
zajlott A vonal szabadsága. A rajz önállóvá válása, szerepe és lehetőségei a 
klasszikusoktól a kortárs rajzig címmel. 

− 2017. szeptember 18-19. között az MMKI „A teljesség-felé” Weöres Sándor konferenciát 
szervezett a Pesti Vigadóban.  

− 2017. szeptember 25-26. között kétnapos keresztény egyházművészeti konferencia zajlott 
Lélek – Vallás – Művészet címmel a Pesti Vigadóban. 

− a 2017. szeptember 29-én megrendezett Kutatók Éjszakája programsorozathoz 
kapcsolódott az MMKI is, számos gyermek- és felnőtt programmal, előadásokkal, 
tárlatvezetésekkel. A programon közel 150 felnőtt és gyermek vett részt. 

− 2017. október 9-én az Európai Tudományos, Oktatási és Kutató Intézettel közös 
együttműködés keretében műhelybeszélgetés zajlott A felsőoktatás nemzetköziesedése – 
különös tekintettel a művészeti felsőoktatásra címmel, amely téma 2018. január 21-én 
konferencia keretei kötött folytatódott a Pesti Vigadóban.  

− 2017. november 14-én került megrendezésre a „Mozgó dó…” A Kodály koncepció 
értelmezése a XXI. században című konferencia a Pesti Vigadóban.   

− 2017. november 16-án A k.u.k. örökség a közép-európai identitás kialakulásában címmel 
műhelytalálkozót rendezett az MMKI a Hild-villában.  

− 2017. november 30-án Mentés másként címmel tudományos ülést szervezett az MMKI a 
Kertész Imre Intézettel együttműködésben, Kertész Imre munkásságról.  

− 2016 őszén megkezdett egyeztetés eredményeként 2016 decemberében 10 művészeti 
felsőoktatásban érintett intézménnyel indult el közös kutatás, amelynek célja a művészeti 
felsőoktatásra vonatkozó kataszter létrehozása volt. 2017 tavaszán további két intézmény 
csatlakozott a kutatáshoz. Az érintett partnerek 2017 tavaszán több egyeztetést is tartottak, 
illetve a projekt zárásaként az MMKI igazgatója az érintett intézmények többségébe 
személyesen is ellátogatott. A projekt célja: egyrészt a hosszú távú együttműködés 
megteremtése volt az intézményekkel, másrészt egy kutatható adatbázis létrehozása, 
amely a művészeti, művészetközvetítői, pedagógus képzési területen 1945-től végzettek 
egyes, jogi értelemben kutatható adatainak – szak, szakirány, diplomamunka adatai, 
végzés éve stb. – összegyűjtésével áll össze annak érdekében, hogy a későbbiekben 
összehasonlító vizsgálatok alapjául szolgálhassanak. A kataszter-kutatáson felül további 
négy felsőoktatási intézménnyel a művészeti felsőoktatást érintő egyéb kutatás tárgyában 
kezdett meg együttműködést az MMKI.  

− 2017 decemberében a korábbi sikeres együttműködésre tekintettel négy felsőoktatási 
intézmény szakmai támogatásával indított az MMKI szakmai kutatásokra irányuló, hosszú 
távú projekteket. 
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− A rendezvények által elért közönségszám az év során meghaladta az ezerötszáz főt, amely 
eredmény – a szűk szakmai, művészetelméleti profilra tekintettel – kiemelkedőnek 
mondható. 

 
Kiadványok 
− Az MMKI az MMA Titkárságával kötött megállapodás szerint átvette a művészetelméleti 

ösztöndíj-program utógondozását, amelynek keretében 2015-ben kettő, 2016-ban hét 
kötetet jelentetett meg és a 2017-es évben pedig további három kötetet mutatott be. 

− Saját könyvsorozatot indított az MMKI Fundamenta profunda címmel, amelynek első 
kötete Az alkotás szabadsága és a szerzői jog metszéspontjai címmel 2016 decemberében 
került bemutatásra a Pesti Vigadóban. A 2017-es évben a kutatóintézet a sorozat további 4 
kötetét mutatta be az alábbi címekkel: A felsőfokú művészeti képzés Magyarországon; 
Animációs körkép – A magyar animáció oktatási, intézményi, forgalmazási és pályázati 
lehetőségei rövid történeti kitekintéssel; A kortárs irodalomértelmezés perspektívái; The 
Central European Refugee’s – Cultural Memory in the Homelands. 

− Documenta Artis címmel 2017 decemberében újabb saját könyvsorozatot indított az 
MMKI, amelynek első kötetét Magyar forgatókönyvírók I. címmel 2017 decemberében a 
Pesti Vigadóban mutatta be. 

− Az MMKI a 2016-os évben megkezdett gyakorlat szerint rendezvényeit megelőzően 
absztrakt füzeteket adott ki, a konferenciákat követően pedig az előadások anyagait 
összegyűjtötte; ezek egységes szerkezetbe foglalt, kötet formájában történő kiadása 2018-
ban várható. 
 

Szervezet és személyi állomány 
Az MMA MMKI személyi állományának bővítése és továbbképzése folyamatos, amelynek 
eredményeképpen a 2017. évben egy fő tudományos munkatárs PhD fokozatot szerzett, 2 fő 
pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán művészeti igazgatás 
és művészetmenedzsment szakon szerzett diplomát.  
 
2017. november 1-jétől bővült az MMA MMKI szervezete: a korábban a Magyar Művészeti 
Akadémia Titkársága által – a Művészeti Dokumentációs Főosztály és Szakkönyvtár 
(főosztály) keretei közt működtetett – Szakkönyvtár az MMKI szervezetébe tagozódott be 
(mint Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár), valamint az MMA a köztestület 
elnökségének 2017. augusztusi határozata értelmében a Makovecz Központ és Archívum 
működtetését az MMKI útján valósítja meg. 
 
Makovecz Imre építész az MMA alapító elnöke és örökös tiszteleti elnöke, akinek a 
munkássága nemzeti kincs. A Kormány a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 
2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban úgy döntött, hogy kiemelt feladatként kezeli a 
Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való 
megismertetését. A Kormány e határozatában egyetértett a 1125 Budapest, Városkúti út 2. 
szám alatti műteremház Makovecz Imre Emlékközponttá alakításával.  A Kormány a 
Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1308/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozatban megerősítette, hogy támogatja a Makovecz Imre Emlékközpont 
létrehozását, amelyhez Makovecz Imre műteremháza szolgálhat méltó helyszínül.  A 
Kormány a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozatban a 
Makovecz Imre Emlékközpont megvalósítása érdekében egyetértett a Makovecz-hagyaték 
ingó és ingatlan vagyontárgyainak az MMA általi megvásárlásával, amelynek érdekében az 
erre előirányzott keretösszegnek a köztestület rendelkezésére bocsátásáról határozott. 
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A Makovecz Imre Emlékközpont 2017. november 1-től az MMA Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóközpont szervezeti egységeként működik, Makovecz Központ és 
Archívum elnevezéssel. 
2017. nyár folyamán az ingatlan – vásárlás útján – a köztestületi vagyon része lett és a 
Makovecz Imre Alapítvánnyal együttműködésben megkezdődtek az átalakítási munkálatok. A 
Makovecz Központ és Archívum 2017. november 20-án nyílt meg ünnepélyes keretek közt, 
Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében. 
A Makovecz Központ és Archívum célja az emlékállításon túl egyrészt Makovecz Imre 
építészeti munkásságának (tervrajzok, vázlatok, írások stb.) kutathatóvá tétele, másrészt 
szellemi hagyatékának a továbbvitele. A ház 2018 januárjában nyílt meg a nagyközönség 
előtt. 
 
Az MMKI személyi állományát 2017 decemberében 9 fő tudományos munkatárs, 3 fő 
könyvtáros és 3 fő adminisztratív személyzet mellett 12 fő – az MMKI-val szerződéses 
jogviszonyban álló – külsős kutató alkotta. 
 
 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 123,3   252,4   252,4   308,7   236,6   192% 77% 

  ebből: személyi juttatás 52,5   149,9   149,9   70,8   59,8   114% 84% 
Bevétel 1,8   0,0   0,0   4,0   4,0   222% 100% 
Támogatás 155,5   252,4   252,4   230,0   230,0   148% 100% 

Maradvány 40,7   0,0   0,0   74,7   74,7   184% 100% 
Létszám (fő)  8  20  20  20  10  125% 50% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 252,4 0,0 252,4 149,9 20   

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -18,4 4,0 -22,4 -21,1  0 

 - Intézményi hatáskörű módosítás 74,7 74,7 0,0 -58,0  0 

2017. évi módosított előirányzat 308,7 78,7 230,0 70,8 20   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 252,4 0,0 252,4 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

  
= meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

alcímre; Hild-villa nyaraló konyha és őrhely kialakítás forrásának biztosítása   
-8,0 0,0 -8,0 

  
= működésre: Magyar Építészeti Múzeum címre; betegszabadság és temetési 

segély forrásának biztosítása 
-11,9 0,0 -11,9 
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 meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

alcímre; Hild-villa sétálóút kiépítéséhez forrás biztosítás 
-31,7 0,0 -31,7 

  

= meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre; az MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciós 
munkáira forrás biztosítás 

-0,8 0,0 -0,8 

Egyéb előirányzat változások jogcímenként    

- 

 

előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: Szakkönyvtár 
működésére forrás átcsoportosítás MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok alcímről 

1,0 0,0 1,0 

- 

  

előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: MMA Kutatóintézet 
kutatói hálózatának kialakításához előirányzat biztosítása az MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről MMA Kutatóintézet címre 

24,0 0,0 24,0 

-  előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: MMA 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet eszköz beszerzésére forrás 
átcsoportosítás Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű sorról MMA 
Kutatóintézet címre 

5,0 0,0 5,0 

-  előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - többletbevételek 4,0 4,0 0,0 

-  2016. évi maradvány igénybevétel 74,7 74,7 0,0 

2017. évi módosított előirányzat 308,7 78,7 230,0 

 
Bevételek alakulása 
 
A 2016. év költségvetési maradványának igénybevétele a finanszírozási bevételek között 
került elszámolásra 74,7 millió forint összegben.  
 
A költségvetési bevételek között működési bevételként kerültek elszámolásra és 
többletbevételnél előirányzatosításra egyszeri jelleggel a biztosító által fizetett kártérítés és 
készletértékesítés ellenértéke 4 millió forint értékben.  
 
 
Költségvetési maradvány 
 
2016. évi költségvetési maradvány 
 
A 2016. évi maradvány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat, az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. 
határozat, valamint az 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint került beemelésre.  
 
Megnevezés Összeg Kormányhatározat 

2016. évi maradvány 74,7   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 73,9   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,8   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 
visszahagyásra került összeg 

0,0 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. 

határozat 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

0,8 

1621/2017. (IX.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

6,7 

1775/2017. (XI.7.) 
Korm.határozat valamint a 

2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat 
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A 3. címen 74,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2016-ban, melyből 73,9 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. június 30-ig 
pénzügyileg teljesült maradvány 67,2 millió forint, a 2017. június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,7 millió forint. 
A 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a meghiúsult 
kötelezettségvállalások miatt felszabadult 6,7 millió forint maradvány a 2067/2017. (XII.27.) 
Korm.határozat alapján elvonásra került. 
 
2017. évi költségvetési maradvány 

millió Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Köt.váll. 
pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyileg 
nem 

teljesített 
köt.váll.  

Szabad 
előirányzat 

Összes 
maradvány 

Személyi juttatások 149,9 70,8 59,8 11,0 0,0 11,0 

Munkaadókat terhelő járulékok 42,6 21,0 15,7 5,3 0,0 5,3 

Dologi kiadások 36,9 134,1 98,7 34,8 0,6 35,4 

Egyéb működési célú kiadások 0,0 15,5 15,0 0,5 0,0 0,5 

Működési kiadások 229,4 241,4 189,2 51,6 0,6 52,2 

Felhalmozási kiadások 23,0 67,3 47,4 19,8 0,1 19,9 

Kiadások összesen 252,4 308,7 236,6 71,4 0,7 72,1 

 
A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,7 millió forint összegben az 
Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári Központi Maradványelszámolási Alap 
számlájára átutalásra került. 
 
3. EGYÉB 
 
Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
A 1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a Magyar Művészeti Akadémia megvásárolta 
a Budapest XII. kerület 10286/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1125 
Budapest, Városkúti út 2. szám alatt található Makovecz házat, valamint a Magyar Művészeti 
Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2013. évi CLVII. törvény szerint 
2017 évben végre az bejegyzésre került a Műcsarnok tulajdonjoga is. Tekintettel arra, hogy a 
Titkárság az MMA fejezet és intézményei igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési 
és ellenőrzési feladatait ellátó költségvetési szerv, az átvett ingatlan a Titkárság 
nyilvántartásába került.  
 
Az MMKI vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az 
alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat 
tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, 
amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn. 
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III. 2. FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  
 
PIR-törzsszám: 795515 
Szakágazat:  841191 
 
A Kvtv. a Magyar Művészeti Akadémia fejezet fejezeti kezelésű előirányzatain támogatás 
jogcímen rendelkezésre álló összeget 6 131,0 millió forintban állapította meg. A Magyar 
Művészeti Akadémiáról szóló törvény 4. § (2) bekezdés f)-h) pontjai és a közgyűlés által 
elfogadott 2017. évi művészeti-szakmai programterv alapján a Magyar Művészeti Akadémia 
elnöksége 2016. december 13-i ülésén döntött a támogatási irányelvekről. A fejezeti kezelésű 
előirányzatokra vonatkozó felhasználási szabályzat az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével került kiadásra, mellyel egyidejűleg kiadásra került az eljárási szabályzat is. 
 
A pályázati kiírásoknak, valamint az egyedi támogatási kérelmeknek a Magyar Művészeti 
Akadémia honlapján történő 2017. február 6-i megjelentetésére a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával történő egyeztetés, majd az EU kulturális 
célú támogatásokkal kapcsolatos mentességi szabályozással való összhang igazolását 
követően került sor. 
 
A Titkárság az MMA művészeti élethez kapcsolódó közfeladatainak ellátása érdekében, az 
MMA fejezeti kezelésében lévő előirányzatok terhére a kulturális értékek védelméhez és 
gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú 
művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok 
megvalósításához írt ki pályázatokat. Mindezeken túl egyedi kérelmek alapján támogatta 
országos művészeti társaságok, szövetségek tevékenységét, társfinanszírozással hozzájárult 
számos művészeti program megvalósulásához, továbbá művészeti, kutatási tevékenység 
folytatásához. 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
65/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendeletnek megfelelő pályázati kiírások bejelentése a Magyar Államkincstár 
Monitoring rendszerébe, továbbá a kedvezményezettek részére folyósított támogatás 
adatainak a nyilvántartásban rögzítése, a pályázati kiírás szerint az államháztartásról szóló 
törvény 50. § (1) bekezdésének megfelelőséget tartalmazó nyilatkozatok ellenőrzése 
megtörtént. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi tény 
2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 406,9  6 131,0  6 131,0 5 051,1 1 705,8 121% 34% 

 ebből: személyi juttatás 0,0  165,9  165,9  0,0 0,0  - - 

Bevétel   6,5  0,0  0,0  39,3  39,3 605% 100% 

Támogatás   1 684,4  6 131,0  6 131,0  4 569,9  4 569,9 271% 100% 
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Előirányzat-maradvány   157,9  0,0  0,0  441,9  441,9 280% 100% 

Létszám (fő)    0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 6 131,0  0,0  6 131,0 165,9  0  

Módosítások jogcímenként           

 - Kormány hatáskörű módosítás  106,0  0,0 106,0 0,0   0 

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -1 185,9  481,2 -1 667,1 -165,9   0 

2017. évi módosított előirányzat 5 051,1  481,2 4 569,9 0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 6 131,0  0,0  6 131,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

  - 
meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre 

-1 793,7  0,0  -1 793,7 

  - meghatározott feladatra: MMA Kutatóintézet címre -29,0  0,0  -29,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 
 

2016. évi maradvány igénybevétel 441,9  441,9 0,0  

- 
 

Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti szervi hatáskörben beemelt 
saját bevételek 

39,3  39,3  0,0  

- 
 

Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás – Makovecz Emlékközpont 
kialakítása, 1303/2017. (VI.7.) és 1710/2016. (XII.5.) Korm.hat. alapján 

106,0  0,0  106,0 

- 
 

Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

155,6  0,0  155,6 

2017. évi módosított előirányzat 5 051,1  481,2 4 569,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma (összesen 539 kedvezményezett)       

- saját intézmény (2 db) 328,2  0,0  328,2 

- más fejezet intézménye (1 db) 1,5 0,0  1,5 

- más fejezet kezelésű előirányzata (2 db) 5,2 0,0 5,2 

- nonprofit társaság (26 db) 1 003,4 889,0 114,4 

- egyéb vállalkozás (52 db) 45,6 0,0  45,6 

- helyi önkormányzat és költségvetési szerve (22 db) 14,6 0,0  14,6 

- magánszemély (75 fő) 42,3 0,0  42,3 

- egyéb civil szervezet (359 db) 264,8 91,5 173,3 

Összes kifizetés 1 705,6 980,5 725,1 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi maradványa    millió Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Kötelezettség-
vállalás 

pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyile
g nem 

teljesített 
köt.váll.  

Szabad 
előirányzat 

Összes 
maradvány 

4.1 Országos művészeti 
társaságok, szövetségek 
támogatása 

105,0  91,8 91,6 0,0  0,2  0,2  

4.2 Magyar Művészetek Háza 
programok 

188,0  114,7 113,1 1,6 0,0  1,6 

4.3 Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

15,0  13,6 9,4 4,2 0,0  4,2 

4.6 Kutatási tevékenység 
támogatása 

55,0  14,8 14,2 0,6 0,0  0,6 

4.7 Pályázati alapok 200,0  186,6 181,4 3,7 1,5 5,2 

4.8 Pesti Vigadó művészeti 
programok 

13,0  46,0 0,0  45,9 0,0  45,9 

4.11 Gazdasági társaságok által 
ellátott kulturális feladatok 
támogatása 

675,0 889,0 889,0 0,0 0,0  0,0 

4.13 Nemzeti Szalon programjai 80,0  79,2  79,2 0,0  0,0  0,0  

4.14 MMA végleges 
elhelyezésére szolgáló irodaház 
rekonstrukciója 

4 800,0 3 125,3 327,9 3 125,3 0,0  3 125,3 

4.20 Makovecz Emlékközpont 0,0  490,2 0,0  18,0 144,3 162,3 

Kiadások összesen: 6 131,0 5 051,2 1 705,8 3 199,3 146,0 3 345,3 

 
 
MMA FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ALCÍMENKÉNT 
 
4. cím, 1. alcím: Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
 
Államháztartási azonosító:  FK303435 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:        841191 
 
Az előirányzat felhasználása során a köztestület megállapodásokba foglalt közös szakmai 
megvalósítás mellett a művészet műveléséért és fejlesztéséért kifejtett tevékenységét látta el, 
szolgálva a közérdeket, a közjót. Az MMA az MMA tv. alapján működési és 
programtámogatás nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil 
szervezeteit. Az Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatására beérkezett egyedi 
kérelmek alapján mindösszesen 2017-ben 81 szervezet részesült 91,5 millió forint 
támogatásban. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 
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Kiadás 94,5  105,0  105,0  91,8  91,6 97% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Támogatás 93,5  105,0  105,0  91,8  91,8  98% 100% 
Maradvány 1,0  0,0  0,0  0,0  0,2  0%   
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 105,0  0,0  105,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -13,2  0,0  -13,2  0,0  0                               

2017. évi módosított előirányzat 91,8  0,0  91,8  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 105,0 0,0 105,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -13,2 0,0 -13,2 

  = 
fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás: Magyar 
Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű sorra 

-12,2 0,0 -12,2 

  = 
fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás: Pesti 
Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű sorra 

-1,0 0,0 -1,0 

2017. évi módosított előirányzat 91,8 0,0 91,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

    - egyéb civil szervezet (81 db) 91,6 91,6                     0,0    

Összes kifizetés 91,6 91,6 0,0    

 
Működési támogatásban részesült többek között a Magyar Építőművészek Szövetsége, a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a Magyar Táncművészek Szövetsége, a 
Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület, Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetsége, a Kós Károly Alapítvány, a Táncház Egyesület, a Magyar Zeneszerzők 
Egyesülete, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Magyar Színházi Társaság, a MASZK 
Országos Színészegyesület, a Magyar Kodály Társaság, a Fiatal Iparművészek Stúdiója 
Egyesület, a Térszínház Egyesület, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a Fészek 
Művészklub, az Arany János Alapítvány, a Magyar Filmművészek Szövetsége, a Magyar 
Szobrász Társaság. 
 
Szakmai programjaira egyebek mellett a Tokaji Írótábor Egyesület (45. Tokaji Írótábor), a 
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület (Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége a 
21. században - oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység), a Jazz Oktatási és Kutatási 
Alapítvány (Sternberg Hangszergyár és Hanglemezkiadó története a kezdetektől az 
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államosításig - Biográfia és diszkográfia), az Erkel Ferenc Társaság (Erkel Ferenc 
emlékprogramok 2017) kapott támogatást.  
 
Az előirányzaton 0,2 millió forint szabad maradvány keletkezett. 
 
 
4. cím, 2. alcím: Magyar Művészetek Háza programok 
 
Államháztartási azonosító:  FK303446 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
Az MMA köztestületi-szervezeti létének alapját adó művészeti tagozatok javaslatai alapozzák 
meg az MMA éves programtervét, amelynek alapján a köztestület ellátja az MMA tv. 4. § (2) 
bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, 
szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat szervez; fórumot teremt a hazai művészeti élet 
számára. A fejezeti kezelésű előirányzat e feladatok ellátásának forrását tartalmazta.  
 
A Magyar Művészetek Háza programok előirányzatról nyújtható támogatásokra beérkezett 
egyedi kérelmek alapján 2017-ben 93 kedvezményezett részére összesen 113,1 millió forint 
került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil 
szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak, valamint egyes programok esetében alkotók, 
szerzői jogdíjra jogosult magánszemélyek nyertek el szakmai program megvalósítását 
lehetővé tevő forrásokat. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 202,9  188,0  188,0  114,7  113,1  56% 99% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  59,2  59,2  0,0  0,0  - - 
Bevétel 4,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 
Támogatás 119,6  188,0  188,0  107,5  107,5  90% 100% 
Maradvány 85,8  0,0  0,0  7,2  7,2  8% - 
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 188,0  0,0  188,0  59,2  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -73,3  7,2  -80,5  -59,2   0 

2017. évi módosított előirányzat 114,7  7,2  107,5  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 188,0 0,0 188,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
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- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak     
  = meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre -90,4 0,0 -90,4 
  = meghatározott feladatra: Pályázati alapok fejezeti kezelésű sorra -1,3 0,0 -1,3 
 =     meghatározott feladatra: Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű sorra -5,5 0,0 -5,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    
- 

 
2016. évi maradvány igénybevétel 7,2 7,2 0,0 

- 
 

Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

0,5 0,0 0,5 

- 
 

Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás    

 
= 

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

12,2 0,0 12,2 

 
= 

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

1,1 0,0 1,1 

        =      Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 2,0 0,0 2,0 

        =      Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról 0,9 0,0 0,9 

2017. évi módosított előirányzat 114,7 7,2 107,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (1 db) 0,8  0,0  0,8  

- más fejezet intézménye: Magyar Nemzeti Múzeum (1 db) 1,5 0,0  1,5 

- nonprofit gazdasági társaság (11 db) 21,0 0,0  21,0 

- egyéb vállalkozás (18 db) 20,4 0,0  20,4 

- helyi önkormányzat és költségvetési szerve (9 db) 7,9 0,0  7,9 

- magánszemély (2 fő) 1,3 0,0  1,3 

- egyéb civil szervezet (51 db) 60,2 0,0  60,2 

Összes kifizetés 113,1 0,0  113,1  

 
Programtámogatásban részesült többek között a Magyar Üvegművészeti Társaság (HU-
Glass'17), a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. (AZ ELSŐ 40 ÉV / 
Kiállítás a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kortárs kerámiaművészeti 
gyűjteményéből), a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítványa (Joseph és Michael Haydn utolsó 
miséi), a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (”Az 
MMA Évadnyitó Hangversenye”), a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (POSZT Díjak), a Magyar Kárpitművészek Egyesülete 
(Kárpit3), az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. (XXIV. Szolnoki 
Országos Néptáncfesztivál), a Dominique Carpenter Kft. (Káli Akadémiai Napok 2017.), a 
Balassi Kiadó Kft. (Turnai Tímea: Szenvedélyem a hivatásom. Jánoskúti Márta 
jelmeztervező), az ENTER Studio '98 Bt. (KIRÁLYOK ÉS KERESZTEK: Képes Krónika 3D 
fejlesztése), 42 Civil Kezdeményezés Kultúrális Közhasznú Egyesület (VII.Nemzetközi 
Bartók Béla Zongoraverseny szervezése), a Magyar Hangszermíves Céh Egyesület 
(„Nemzedékről-nemzedékre” népművészeti nevelési konferencia + koncert in memoriam 
Kodály Zoltán), a Magyar Festészet Napja Alapítvány (Átszellemült természet). 
 
Az előirányzaton szabad maradvány nem keletkezett, a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 1,6 millió forint. 
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4. cím, 3. alcím: Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
 
Államháztartási azonosító:  FK303457 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján biztosította, 
hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi 
folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) 
bekezdés o) pontja szerint a köztestület feladata, hogy együttműködjön a határon túli magyar 
művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. 
 
A benyújtott támogatási igényekre összesen 13,6 millió forint állt rendelkezésre, melyből 9,4 
millió forint kifizetésre került 8 kedvezményezett részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 3,7  15,0  15,0  13,6  9,4  254% 69% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  5,6  5,6  0,0  0,0  - - 

Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -  - 

Támogatás 3,7  15,0  15,0  13,6  13,6  368% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 15,0  0,0  15,0  5,6  0 

Módosítás jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -1,4  0,0  -1,4  -5,6  0 

2017. évi módosított előirányzat 13,6  0,0  13,6  0,0  0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 15,0  
15,0 

 
Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak    

 
= 

meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű sorra 

-1,1  0,0  -1,1  

  = 
meghatározott feladatra: Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti 
kezelésű sorra 

-0,3  0,0  -0,3  
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2017. évi módosított előirányzat 13,6  0,0  13,6  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   millió Ft 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- helyi önkormányzat és költségvetési szerve (1 db)                      1,2    0,0                     1,2    
-  egyéb civil szervezet (5 db) 5,7 0,0 5,7 

-  egyéb vállalkozás (2 db) 2,5 0,0 2,5 

Összes kifizetés                      9,4    0,0                      9,4    

 
A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak sorról került támogatásra 
többek között az Európai Utas Alapítvány (Szent László emlékezete program) 2,8 millió 
forint értékben; a Sysart Kft. (Varasdi Barokk Fesztivál) 1,8 millió forint értékben; 
Kecskemét Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata (Szellemi jelenlétünk Bulgáriában 
program) 1,3 millió forint értékben, a Magyar Szobrász Társaság (Művésztelep Oronskoban) 
1,2 millió forint értékben.  
 
A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 
soron szabad maradvány nem keletkezett, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összege 4,2 millió forint. 
 
 
4. cím, 6. alcím: Kutatási tevékenység támogatása 
 
Államháztartási azonosító: FK303480 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat egyedi kérelem alapján, elnöki döntéssel kutatóintézettel, 
illetve felsőoktatási intézménnyel vagy kutatási tevékenységet folytató civil szervezettel 
történő megállapodás alapján – kutatócsoportot létrehozva – művészeti tárgyú kutatási 
tevékenységhez nyújtott támogatást. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 64/2015. (09. 22.) számú határozatával kifejezte 
egyetértését az MMA MMKI kutatói hálózatának kialakítására irányuló kezdeményezés 
tárgyában, egyben felhatalmazta az elnököt, a főtitkárt és az MMA MMKI igazgatóját, hogy a 
fentiek szerint kezdjék meg az érdemi konzultációkat a művészeti felsőoktatási 
intézményekkel. A lefolytatott konzultációk eredményeképpen a projektet az MMA MMKI 
valósítja meg. A projekt megvalósításához szükséges anyagi hátteret a fenti elnökségi 
határozat mellékletét képező előterjesztés értelmében kutatóintézeti és köztestületi forrásból 
együttesen szükséges fedezni azzal, hogy utóbbit a Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi 
költségvetésének 4.6 Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére 
kell biztosítani. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 7,3  55,0  55,0  14,8  14,2 195% 96% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  33,6  33,6  0,0  0,0  - - 

Bevétel 1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Támogatás 5,5  55,0  55,0  14,8  14,8  269% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,6 - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 55,0  0,0  55,0  33,6  0  

Módosítások jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -40,2  0,0  -40,2  -33,6  0  

2017. évi módosított előirányzat 14,8  0,0  14,8  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 55,0  0,0  55,0  

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak    

       =   meghatározott feladatra: MMA Kutatóintézet címre -24,0  0,0 -24,0  

       =   meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű sorra 

-2,0  0,0  -2,0  

       =   meghatározott feladatra: Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű 
sorra 

-17,0  0,0  -17,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás    

             =   Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról 2,8 0,0 2,8 

2017. évi módosított előirányzat 14,8  0,0  14,8  

 
A Kutatási tevékenység támogatása 2017. évi eredeti előirányzata 55,0 millió forint volt, 
melyből átcsoportosításra került a 4.2 Magyar Művészetek Háza programok alcímre 2,0 millió 
forint, 4.8 Pesti Vigadó művészeti programok sorra 17,0 millió forint és az 2. MMA 
Kutatóintézet címre 24,0 millió forint, valamint előirányzat átvétel történt a 4.7. Pályázati 
alapok alcímről 2,8 millió forint összegben. 
A benyújtott támogatási igényekre így összesen 14,8 millió forint állt rendelkezésre, melyből 
14,2 millió forint kifizetésre került 4 kedvezményezett részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
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működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit gazdasági társaság (2 db) 
 

9,5  0,0  9,5  

- egyéb civil szervezet (1 db) 1,8  0,0  1,8  

-   egyéb vállalkozás (1 db) 2,8  0,0  2,8  

Összes kifizetés 14,1  0,0  14,1  

 
Az előirányzatról került támogatásra az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nkft. „A magyar 
kultúra számai- 1990-2015 kulturális adatbázisa - Színházkutatás 2008-2015 programja” 6,0 
millió forint és fesztiválkutatás 3,5 millió forint értékben, az Arcanum Adatbázis Kft. „a 
MOME történetét feldolgozó digitális adatbázis létrehozása” programja 2,9 millió forint 
értékben, az Új Ezredév Alapítvány „A Szent László Emlékév keretében elindított 
állapotfelmérési, kataszterkészítési feladatokat előkészítő kutatási tevékenysége 1,8 millió 
forint értékben. 
 
Az előirányzaton a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 0,6 millió forint, 
szabad maradvány nem keletkezett. 
 
 
4. cím, 7. alcím: Pályázati alapok  
 
Államháztartási azonosító:  FK303491 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ban megfogalmazott közfeladatok 
elláthatóságát biztosította pályázatok kiírásával. A 2017. évi ún. Művészeti program pályázati 
kiírás 2017. február 6-án jelent meg a köztestület honlapján; a köztestület a közfeladatainak 
ellátása érdekében művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására 200 millió 
forint keretösszeggel írt ki pályázatot (MMA-17-P). Mindezen túl a köztestület egyedi 
kérelem alapján támogatta országos művészeti társaságok, szövetségek tevékenységét, és 
járult hozzá számos művészeti program megvalósulásához.  
 
A Pályázati alapok előirányzatának 2017. évi keretéből és a 2016. évi maradványból összesen 
348 kedvezményezett kapott összesen 181,4 millió forintot. A támogatásban részesültek 
működési formájukat tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve magánszemélyek voltak. 
 
 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 109,2  200,0  200,0  186,6  181,4  166% 97% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  63,5  63,5  0,0  0,0  - - 
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Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Támogatás 99,1  200,0  200,0  175,3  175,3  177% 100% 

Maradvány 21,4  0,0  0,0  11,3  11,3  53% 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 200,0  0,0  200,0  63,5  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -13,4  11,3  -24,7  -63,5  0  

2017. évi módosított előirányzat 186,6  11,3  175,3  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként    millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak  -25,9 0,0 -25,9 

 
= 

meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre  

-8,8 0,0 -8,8 

  
= működésre: Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű sorra (MMA Kiadó Kft.) 

-8,6 0,0 -8,6 

 
= 

meghatározott feladatra: Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű 
sorra 

-2,8 0,0 -2,8 

 
= 

meghatározott feladatra: Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű 
sorra 

-4,8 0,0 -4,8 

 
= 

meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű sorra 

-0,9 0,0 -0,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás 1,2 0,0 1,2 

  =  Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű előirányzatról 1,2 0,0 1,2 

- 2016. évi maradvány igénybevétel 11,3 11,3 0,0 

2017. évi módosított előirányzat 186,6 11,3 175,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (1 db) 0,3  0,0 0,3 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 4,4 0,0 4,4 

- helyi önkormányzat és költségvetési szerve (12 db) 5,5 0,0 5,5 

- nonprofit társaság (9 db) 4,7 0,0 4,7 

- egyéb vállalkozás (31 db) 19,9 0,0 19,9 

- magánszemély (73 fő) 41,0 0,0 41,0 

- egyéb civil szervezet (221 db) 105,6 0,0 105,6 
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Összes kifizetés 181,4 0,0 181,4 

 
 
Szakmai programjaira egyebek mellett a Sensaria Képzőművészeti Egyesület (Bartók 1 
Galéria szakmai programjai), a Tokaji Írótábor Egyesület (45. Tokaji Írótábor), a Nemzeti 
Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa (folyóirat megjelentetése), az EX-BB 
Kiadói Kft. (Hauser Beáta kárpitművész, grafikus életművét bemutató magyar-angol nyelvű 
album megjelentetése), a Magyar Építőművészek Szövetsége (Föld-Ház építőtábor), a 
Farkaskő NBME (FARKASKŐ 20), Dr. Garzuzlyné Geszler Mária (Jubileumi könyv 
kiadása), Bata János (Az Aracs folyóirat Álom hava különszáma), Bolla Zoltán Krisztián (A 
magyar art deco építészet – II. rész c. könyv nyomdai támogatása), a Porta Speciosa (Épített 
örökségünk - Délvidéki Kastélyok), a Falufejlesztési Társaság (Nagyapám Háza-2017), 
Erdélyi János (Mert kell egy csapat) kapott támogatást. 
 
A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható (elérési útvonal: 
Köztestület/Titkárság/Gazdálkodás/Pályázatok/Pályázati eredmények). 
 
Az előirányzaton 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett . 
 
 
4. cím, 8. alcím: Pesti Vigadó művészeti programok 
 
Államháztartási azonosító:  FK303502 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés c) és g) pontja alapján a 
művészeti hagyomány gondozását és széles körben történő megismertetésének lehetőségét, 
művészeti alkotások nyilvánosságra kerülését biztosította a Pesti Vigadóban. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0  13,0  13,0  45,9  0,0  - 0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  4,0  4,0  0,0  0,0  - - 

Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Támogatás 0,0  13,0  13,0  45,9  45,9  - 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 13,0  0,0  13,0  4,0  0  
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Módosítások jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 32,9  0,0  32,9  -4,0  0         

2017. évi módosított előirányzat 45,9  0,0  45,9  0,0  0  

 
A Pesti Vigadó művészeti programok kiállításai eredeti előirányzata 13,0 millió forint volt, a 
programok megvalósítására a 4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
alcímről 1,0 millió forint, 4.2. Magyar Művészetek Háza programok alcímről 5,0 millió forint, 
4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak alcímről 0,3 millió forint, a 
4.6. Kutatási tevékenység alcímről 17,0 millió forint, 4.7. Pályázati alapok sorról 5,3 millió 
forint, a 4.13. Nemzeti Szalon programjai sorról 4,3 millió forint került átcsoportosításra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 13,0  0,0  13,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     

- fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás     

 
= 

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatról  

1,0  0,0  1,0  

 
= Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű előirányzatról  5,5  0,0  5,5  

 
= 

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű 
előirányzatról  

0,3  0,0  0,3  

 
= Kutatási tevékenyég támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról  17,0  0,0  17,0  

 
= Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról  4,8  0,0  4,8  

 
= Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű előirányzatról  4,3  0,0  4,3  

2017. évi módosított előirányzat 45,9  0,0  45,9  

 
Az előirányzat soron 2017-ben kifizetés nem történt, a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 45,9 millió forint, szabad maradvány nem keletkezett. Főbb támogatott 
programok:  
− A Fábri 100 eseménysorozat keretében megvalósuló filmrestaurálások és programok 

(Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.) 20,0 millió forint értékben 
− Tizenkettő és… - Színpadi kollázs ’56-ról (Dunatáj Alapítvány) 6,0 millió forint 
− Berki Viola életműkiállítása a Pesti Vigadóban (Halasi Múzeum Alapítvány) 3,2 millió 

forint 
− II. Kapolcska Program előkészítése (Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet) 2,2 

millió forint.  
 
4. cím, 10. alcím: Fejezeti tartalék  
 
Államháztartási azonosító:  FK341795 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:         841191 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   
39,4 

  
0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

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

Bevétel   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Támogatás   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Előirányzat-maradvány   39,4  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)    0  0  0  0  0  - - 

 
 
 
Ezen a fejezeti kezelésű előirányzat soron 2016-ban csak előirányzat maradvány került 
felhasználásra, 2017-ben pedig jogszabályváltozás okán nem került betervezésre tartalék. 
 
4. cím, 11. alcím: Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
 
Államháztartási azonosító:  FK346628 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:         841191 
 
A köztestület három gazdasági társaság – a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., a Pesti 
Vigadó Nonprofit Kft. és a 2017. októberben alapított MMA Kiadó Nonprofit Kft. – 
tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a köztestület tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági 
társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott szakmai 
programterv, valamint az elnökség által jóváhagyott üzleti terv megvalósítására, az elnökség 
döntése alapján biztosított működési és szakmai feladatellátásához kapcsolódó támogatás. 
 
A megfelelő szakmai tervezésnek köszönhetően a jogszabályok betartásával a 2017. évi 
költségvetés stabil működést biztosított mind a köztestület, mind intézményei 
gazdálkodásának. 
A gazdasági társaságok köre a 2017. októberben megalapított MMA Kiadó Nonprofit Kft.-vel 
bővült. 
 
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
2017. évi szakmai programok, gazdasági adatok 
A társaság alapfeladata a magyar és a nemzetközi kortárs képzőművészet, valamint 
iparművészet, fotóművészet, építészet és intermedia értékeinek bemutatása, kiállítások és 
művészeti események hazai és külföldi rendezése, szakmai kiadványok megjelentetése, a 
vizuális kultúra terjesztése. A nemzetközi kortárs művészet magyarországi és a magyar 
kortárs művészet külföldi bemutatása érdekében a társaság feladata szakmai kapcsolatok 
kiépítése és fenntartása, együttműködési lehetőségek megteremtése, a magyar művészek 
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nemzetközi megjelenésének és integrálódásának elősegítése és támogatása, nemzetközi 
nagyrendezvényeken a magyar művészet jelenlétének a biztosítása. 
A társaság 2017-ben közhasznú tevékenységi körében végzett működésének maradéktalanul 
eleget tett.  
A társaság tevékenységét éves periódusra elkészített szakmai program alapján folytatta, 
amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. 
A Magyar Művészeti Akadémia, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója 2014 óta biztosítja 
a Műcsarnok működtetéséhez szükséges forrást. A Magyar Művészeti Akadémia által nyújtott 
támogatási összegek növekedtek a korábbi években az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) által biztosított csökkenő támogatási összeghez képest (az EMMI általi 
támogatásokat további állami források is kiegészítették). Ezáltal a társaság működése 
kiegyensúlyozottá és a jövőre nézve tervezhetőbbé vált.  
A Műcsarnok Nonprofit Kft. gazdálkodásának bevételi oldalát az alapvető működésre 
fordítandó tulajdonosi támogatás, valamint a saját bevételek képezik. A tulajdonosi támogatás 
összege az előző évinél magasabb, mindösszesen 410,0 millió forint összegű volt, amellyel a 
társaság a tulajdonos felé – szerződésben foglalt kötelezettségének megfelelően – határidőre 
és hiánytalanul elszámolt. 
A saját bevétel összetételét tekintve a jegyértékesítésből, saját készítésű, illetve bizományba 
átvett kiadványok értékesítéséből, valamint az ingatlan rendezvény- és programcélú 
bérbeadásából származó bevételekből áll. A 2017. év tekintetében az előző évhez viszonyítva 
növekedés volt tapasztalható a jegyár bevételek területén (57,5 millió forint → 78,7 millió 
forint), amely körülmény a kiállítások látogatottságának növekedése eredményezett. 
2017-ben 23 kiállítás (2016-ban 25 kiállítás) valósult meg a Műcsarnok kiállítótereiben, 
amelyekhez kapcsolódóan 8 katalógus, 12 ingyenes ismeretterjesztő kiadvány („újság”) és 2 
ingyenes leporelló (2016-ban 15 katalógus) jelent meg.  
A Műcsarnok 2017. évi programjában hangsúllyal jelentek meg határon túli magyar és 
külföldi alkotók, illetve külföldi katalógusszerzők, kurátorok. Az egyéni (Stefanovits Péter, 
Szemadám György) és csoportos kiállításokon (Iparművészeti Nemzeti Szalon, Magyar 
Festők Társasága, 25 év Symposion) a Magyar Művészeti Akadémia számos tagja szerepelt.  
 
A Műcsarnokban 2017-ben megrendezett kiállítások 
2016-ről átnyúló kiállítások 
− 120 éves a Műcsarnok – Az első Aranykor – Az Osztrák – Magyar Monarchia festészete 

és a Műcsarnok 
− 80 + 20 Kováts Albert és a Magyar Festők Társasága 
− SZEMADÁM 
− Zoltán Mária Flóra: Az avignoni hálószoba 
2017. évi kiállítások 
− 30x30 - A Hoffmann Gyűjtemény - Kivonat az ezredforduló magyar képzőművészetéből 

(1985-2015) 
− 25 év Symposion – Alapítvány + Társaság + Művésztelepek 
− Stefa – Stefanovits Péter | Szívzörej  
− Derkó 2017 
− Alex Webb: A fény szenvedése 
− Körülöttünk. Nemzeti Szalon 2017. Iparművészet és Tervezőművészet. 
− Sebastião Salgado: Genesis 
− Olga Tobreluts: Új mitológia 
− Jozef Suchoža: Határvidék 
− Képvilág–világkép Gadányi Jenő művészetében 
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− Józan szenvedéllyel | Karátson Gábor, a festő 
− A titok | Jakobovits Miklós groteszk és monokróm festményei 
− Törekvés az egyensúlyra | Blaskó János művei 
− Félárnyékban | Szemadám György félig elfeledett művészekre emlékezik 
A Műcsarnok#BOX kiállításai 
− ENTER – A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) művészeti hallgatóinak kiállítása 
− ARCHÍV – A Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének kiállítás 
− INSIDE INSIGHT – Design a lakásban. A Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Kar 

Design Tanszékének kiállítása 
− Bábképzetek. Németh Ilona színházi bábmunkái 
− A Végtelen gyökerei – Magyar Péter térrajzai 
− EMLÉK és MŰ – Toldi Fotógaléria, 1981 
− A Műcsarnok Kamaratermi kiállításai 
− Art deco a pusztán – Sajó István (1896-1961) és műve 
− Kávé a szalonban. Porcelánok a Merényi-gyűjteményből. 
− Cipő mágia. Experimentális cipő dizájn. 
− Tarkovszkij – Emlékek tükre 
 
A kiállításokhoz sokszínű kísérőprogram is kapcsolódott: összesen 186 alkalommal zenei, 
színházi, irodalmi, film programokat, konferenciákat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
rendezett az intézmény közel 220 előadó közreműködésével. Ebből hat alkalommal adott 
helyet a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata Élőfolyóiratának.  
 
Az épületet a társaság rendeltetésszerűen használta az év során. Állagmegóvó és a 
működéshez nélkülözhetetlen kötelező karbantartásokat végzett.  
 
A társaság stabil munkavállalói létszámmal rendelkezik. 2017-ben az átlagos statisztikai 
létszám 55 fő (2016-ban 58 fő) volt. 2017-ben a korábbi évek mértékénél (3%) magasabb, 
bruttó 12%-os átlagos bérfejlesztés valósult meg a munkavállalók részére.  
A társaság gazdálkodására a tervezhetőség és a stabilitás a jellemző. A jelenlegi működési 
stratégiája alapján évről évre növelhető eredményessége. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia köztestület elnöksége 4/2017. (02. 17.) számú határozatával 
jóváhagyta a társaság 2017. évi üzleti tervét, és ezt követően támogatási szerződést kötött a 
társasággal, melyben 410,0 millió forint összegű támogatást biztosított a társaság 2017. évi 
működtetéséhez. A 2017. évre meghatározott közhasznú támogatás jelentős részét a társaság 
az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek és járulékaik, rezsi költségek) 
fedezetére használta fel. 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve a 
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság mérleg- és 
eredménykimutatást tartalmazó számviteli beszámolóját, valamint az MMA/658/2017. számú 
(2017. évi működés) és a MMA/701/2017. (Nemzeti Szalon) támogatási szerződések szerinti 
záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A társaság 
felügyelőbizottsága 2018. április 19-ei ülésén a beszámolót és annak kiegészítő mellékletét 
megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadta. A beszámoló adatai könyvvizsgálattal 
alátámasztottak, a társaság számviteli működésének törvényességét és a számadatok 
ténylegességét a társaság könyvvizsgálója 2018. április 18-án kelt jelentésében igazolta. 
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Az MMA elnöksége 37/2018. (05. 02.) számú határozatával a Műcsarnok Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét, továbbá 
a szakmai beszámolóját elfogadta. 
 
Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
 
A Pesti Vigadó 2017. üzleti évének tervezését a korábbi évek már rendelkezésre álló teljes 
adatai biztosították. Ezen információk meghatározták a 2017. évi fő prioritásokat és az év 
során megvalósított fejlesztési irányok célját is: megőrizni a Pesti Vigadó megkerülhetetlen 
piaci szereplő helyzetét mind a kulturális intézmények, mind a rendezvényhelyszínek között 
úgy, hogy a társaság által üzemeltetett épület, műemléki jellege révén, kiemelt turisztikai 
célpont is egyben. 
A korábbi éveknek megfelelően a Magyar Művészeti Akadémia, a köztestület tagozatai, 
valamint a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 
(MMKI) is több rendezvényét (közgyűlések, kiállítások, sorozatok, koncertek, színházi 
előadások, konferenciák, könyvbemutatók, sajtótájékoztatók) a Pesti Vigadóban tartotta meg. 
 
A 2017. esztendőben is folyamatosan valósultak meg a köztestület és az intézmény/társaság 
által támogatott kiállítások, amelyekhez több esetben kísérő rendezvény is csatlakozott. A 
fentieken túl folyamatosan kerültek megszervezésre az MMA koncertjei, valamint az MMA 
és az MMKI konferenciái, könyvbemutatói. Folytatódtak az MMA , előzetes online 
regisztrációhoz kötött, ingyenes sorozatai (Mozi a Vigadóban, Szó, szín, játék és Keddi 
kaleidoszkóp) is.A Magyar Művészeti Akadémia a Medgyaszay István születésének 140. 
évfordulójára, a Lajtha László születésének 125. évfordulójára szervezett konferenciát, a 
Sinka István születésének 120. évfordulójára szervezett előadóestjét, a Fábri Zoltán 
születésének 100. évfordulója alkalmából tartott emléknapját, a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet a Csoóri Sándorra, majd a Weöres Sándorra 
emlékező kétnapos konferenciáit is a Pesti Vigadóban tartotta. 
 
A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. célja, hogy mind többek számára váljon elérhetővé a magas 
minőségi kultúrához való hozzáférés lehetősége. Ennek érdekében került megrendezésre 
májusban és szeptemberben a Nyitott Ház programsorozat Kodály Zoltán és a zenei nevelés 
köré szervezett programokkal.  
A korábbi évekhez hasonlóan a Pesti Vigadó csatlakozott a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
CAFe Budapest programsorozathoz, továbbá 2017-ben helyszíne volt a Budapest 
Táncfesztiválnak és a Rakpartot témájául választó Budapest100-nak is.  
A Pesti Vigadó a hasonló rendezvényközpontok adta piaci versenyben, mind kulturális 
intézményként, mind rendezvényhelyszínként a 2017. esztendőben továbbra is 
megkerülhetetlen piaci szereplő a fővárosban, amely megőrizte sokoldalúságát is, hiszen a 
legkülönbözőbb művészeti ágak számára nyújt megjelenési lehetőséget akár egyszerre, egy 
időben. A Pesti Vigadóban megvalósuló programok sikerességét jelzik a 2017-ben elnyert 
díjak is. Best of Budapest & Hungary díj esetén a Best conference and event locations 
(legjobb konferencia és rendezvényhelyszínek) kategóriában, Business Excellence díj esetén 
szintén rendezvényhelyszín kategóriában végzett az élen a Pesti Vigadó. Mind a két díj 
értékét növeli, hogy azt a szakma képviselői és a látogatók szavazatai is befolyásolják, tehát 
mind a rendezvényszervezők, mind a látogatók szerint kimagaslik a mezőnyből a Pesti 
Vigadó. 
A látogatói létszám a 2016-os 104.426-ról 2017-re 111.108-ra emelkedett. Minden téren 
(kulturális, turisztikai, protokoll és üzleti) növekedés mutatkozott, az intézmény a 
legkiemelkedőbb kulturális vonalon volt. Az év során 30 időszakos kiállítás nyílt és 284 
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rendezvény valósult meg, az utóbbiak közül 198 kulturális, 33 protokolláris, 53 üzleti 
programként. A 2017. esztendőben már 314 vezetett túra valósult meg az épületben, ebből 
103 idegen nyelven; ami azt mutatja, folyamatosan nő az érdeklődés az épület iránt a külföldi 
látogatók körében is.  
A Pesti Vigadó megnyitása óta folyamatosan, évről évre bővülnek meglévő kommunikációs 
csatornái, amelynek köszönhetően a különböző érdeklődési körű, életkorú személyek 
elérésére nyílik lehetőség. A Pesti Vigadóban megvalósuló kulturális programok 
támogatottságát hivatott szolgálni az elmúlt években összegyűjtött igények felmérése alapján 
fejlesztett és az év elején átadott honlap.  
A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2017. évi operatív működését elsődlegesen a szolgáltatások 
professzionalizálása és a szolgáltatási rutint biztosító folyamatok állandósítása jellemezte. Ez 
utóbbit elsődlegesen az ügyvitelt támogató munkafolyamatok pontosítására és rögzítésére, 
másrészről olyan technikai fejlesztések és újítások bevezetésére tett intézkedések szolgálták, 
amelyek a Pesti Vigadóban megvalósuló programok és szolgáltatások színvonalának 
növekedését biztosítják. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Pesti Vigadót üzemeltető társaság alapítása mindössze három teljes 
lezárt üzleti évre nyúlik vissza, a korábbi évek üzleti eredményei az alapítói célokkal 
összhangban fejlesztési tartalékban kerültek felhalmozásra. 2017. évben a társaság megkezdte 
a tartalékok jelentős mértékű felhasználását, amelyet az épület tartós és intenzív 
igénybevételével szükségszerűen járó amortizáció okozta felújítási szükséglet 
finanszírozására fordított. Az ingatlanban eszközölt beruházásokon túl a fejlesztések között 
megvalósult a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. piaci jellegéből, méretéből adódóan is indokolt 
ügykezelési folyamatot támogató vállalatirányítási rendszer első fejlesztési üteme. A rendszer 
e fejlesztési szakaszában képes kiszolgálni az értékesítési, szervezési és irányítási 
folyamatokat, illetőleg az ahhoz kapcsolódó dokumentumkezelést, továbbá majd eszközül 
szolgál a jelenleg személyes iratátadás útján hosszadalmas folyamatkezeléssel megoldott 
ellenjegyzési és engedélyezési eljárásoknak is. Alkalmazásával az adminisztrációs terhek 
csökkenthetők, így az ügyintézés gyorsabbá és az elektronikai rendszerek jellegéből adódóan 
utólag könnyebben ellenőrizhetővé is válik. 
 
A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia 
elnöksége 6/2017. (02. 17.) számú határozatával hagyta jóvá, a költségterv alapján az 
elnökség 420,0 millió forint támogatást ítélt meg a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2017. évi 
működéséhez. A támogatás jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos 
költségeinek (munkabérek és járulékaik, rezsi költségek) fedezetére használta fel.  
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve a Pesti 
Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság mérleg- és eredménykimutatást 
tartalmazó számviteli beszámolóját, valamint az MMA/659/2017. számú támogatási 
szerződés szerinti záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A 
társaság felügyelőbizottsága 2018. április 20-ai ülésén a beszámolót és annak kiegészítő 
mellékletét megtárgyalta, azt 1/2018 (04. 20.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. A 
számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. 
 
Az MMA elnöksége 38/2018 (05. 02.) számú határozatával a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
2017. évi szakmai beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak 
mellékletét elfogadta. 
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MMA Kiadó Nonprofit Kft. 
 
2017 őszén az elnökség úgy határozott, hogy a Magyar Művészeti Akadémiára háruló 
közfeladatok minél hatékonyabb ellátása és a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása 
érdekében az MMA Titkársága Művészeti Dokumentációs Osztálya  által ellátott feladatokra 
önálló finanszírozásra és a működéshez szükséges források megszerzésére képes gazdasági 
társaság létrehozása indokolt; szem előtt tartva a gazdasági társasági forma azon előnyét, hogy 
az hatékonyabb, rugalmasabb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít a Magyar Művészeti 
Akadémia által rendelkezésre bocsátott források eredményesebb, szakmai szempontból jobb 
koordinációval történő felhasználására. 2017. októberben a köztestület új, kizárólagosan a 
tulajdonában álló gazdasági társaságot alapított MMA Kiadó Nonprofit Kft. néven. A cég 
feladata elsődlegesen az MMA és intézményei gondozásában megjelenő könyvek és folyóirat 
kiadása, a kiadványok bizományosi értékesítése, az MMA által megrendelt életmű-
dokumentáció készítése, portréfilmgyártás, videoszolgáltatás, valamint fotó- és 
videóarchívum gondozása és továbbfejlesztése egységes arculat jegyében. 
 
Az MMA elnöksége 68/2017 (10. 11.) számú határozatában döntött a MMA Kiadó Nonprofit 
Kft. megalapításáról és elfogadta a társaság alapító okiratát. 
 
A társaság 2017. évi fő feladatai voltak: az MMA Titkársága által megkezdett, a társaság 
alapításáig be nem fejezett, a társaság által átvett megbízási munkák, projektek 
lefolytatásában való közreműködés az MMA Titkársága Kommunikációs és 
Sajtófőosztályával együttműködésben, a könyvkereskedelem és a marketing kiépítésének 
megkezdése, a 2018. évi kiadói program előkészítése. 
 
2017. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia köztestület elnöksége 74/2017. (11. 
03.) számú határozatával hagyta jóvá. Az üzleti terv alapján az elnökség 20,5 millió forint 
támogatást ítélt meg a MMA Kiadó Nonprofit Kft. 2017. évi működéséhez. A támogatás 
jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek és 
járulékaik,) fedezetére használta fel.  
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az MMA 
Kiadó Nonprofit Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság mérleg- és eredménykimutatást 
tartalmazó számviteli beszámolóját, valamint az MMA/2247/2017. számú támogatási 
szerződés szerinti záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A 
társaság felügyelőbizottsága – ügyrendjében foglalt felhatalmazással élve – elektronikus 
döntéshozatali eljárással az MMA Kiadó Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli beszámolóját 
1/2018 (04. 20.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. A számviteli beszámoló adatai 
könyvvizsgálattal alátámasztottak. 
 
Az MMA elnöksége 39/2018 (05. 02.) számú határozatával az MMA Kiadó Nonprofit Kft. 
2017. évi szakmai beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak 
mellékletét elfogadta. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
millió forintban, egy tizedessel %-ban 
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Kiadás 893,3  675,0  675,0  889,0  889,0  100% 100% 

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

Bevétel 0,0  0,0  0,0  19,3  19,3  - 100% 

Támogatás 906,4  675,0  675,0  846,3  846,3  93% 100% 

Maradvány 10,3  0,0  0,0  23,4  23,4  227% 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 675,0  0,0  675,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 214,0  42,7  171,3  0,0  0 

2017. évi módosított előirányzat 889,0  42,7  846,3  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 675,0 0,0 675,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 
 

2016. évi maradvány igénybevétel (120 éves a Műcsarnok kiállítás-sorozat) 23,4 23,4 0,0 

- 
 

előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek 19,3 19,3 0,0 

- 
 

előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

155,1 0,0 155,1 

- 
 

Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás    

                 = Nemzeti Szalon programjai fejezeti kezelésű előirányzatról 7,6 0,0 7,6 

                 = Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról 8,6 0,0 8,6 

2017. évi módosított előirányzat 889,0 42,7 846,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (3 db) 889,0  889,0  0,0  

Összes kifizetés 889,0 889,0  0,0 

 
Partner Tárgy Támogatási összeg 

pénzforgalmilag teljesült 
része 

Műcsarnok Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatás 410,0 

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatás 420,0 

MMA Kiadó Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatás 20,5 

Műcsarnok Nonprofit Kft. 120 éves a Műcsarnok kiállítás-sorozat megvalósítása - 
működési célú támogatás (2016. évi maradvány) 

22,0 
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Műcsarnok Nonprofit Kft. 2016.évi működési támogatás fel nem használt része* 15,1 

2016. évi fel nem használt maradvány 1,4 

Összes kifizetés  889,0 

 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.  
*A 2016. évi működési támogatásból a Műcsarnok Nonprofit Kft. 2017-ben 15,1 millió 
forintot visszafizetett a Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat sorra, mely ezt követően átutalásra került az MMA Titkárságára.  
  
4. cím 13. alcím Nemzeti Szalon programjai 
 
Államháztartási azonosító:  FK346895 
PIR-törzsszám:  795515 
Szakágazat:   841191 
 
A Magyar Művészeti Akadémia létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, 
azaz a különböző magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív 
kiállításokat, melyekkel legfőbb célja, hogy az aktuális, még csak alig publikált, friss 
művészeti alkotások, tevékenységek számára teremtsen nemzeti nyilvánosságot. A Nemzeti 
Szalonok éves rendszerességgel kerülnek megrendezésre.  
 
A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 5/2017. (02. 17.) számú határozata értelmében az 
Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon megrendezéséhez a Műcsarnok Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére biztosított támogatásból 79,2 millió forint került elszámolásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 56,6  80,0  80,0  79,2  79,2  140% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Bevétel 0,0  0,0  0,0  20,0  20,0  - 100% 
Támogatás 56,6  80,0  80,0  59,2  59,2  105% 100% 
Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 80,0  0,0  80,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -0,8  20,0  -20,8  0,0  0 

2017. évi módosított előirányzat 79,2  20,0  59,2  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 80,0 0,0 80,0 
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Módosítások kedvezményezettenként    

- 
 

saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak    

                 = működésre: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre -8,9 0,0 -8,9 

                 = működésre: Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra 

-7,6 0,0 -7,6 

                 = meghatározott feladatra: Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-4,3 0,0 -4,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 
 

előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját 
bevételek 

20,0 20,0 0,0 

2017. évi módosított előirányzat 79,2 20,0 59,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit gazdasági társaság (1 db)                     79,2                          0,0                          79,2    

Összes kifizetés 79,2                           0,0                          79,2    

 
A Nemzeti Szalon programjai alcímen maradvány nem keletkezett. 
 
4. cím 14. alcím MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 
 
Államháztartási azonosító:     FK351551 
PIR-törzsszám:                       795515 
Szakágazat:                             841191 
 
Az Akadémia a 1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján 2014. november 17-én 
megvásárolta az Andrássy út 101., valamint Bajza utca 31. sz. alatt található épületegyüttest, 
amelynek felújítása a 2016. évben megkezdődött. A rendelkezésre álló előirányzat – 
átcsoportosítással – az MMA Titkárságán keresztül kerül felhasználásra az épületegyüttes 
rekonstrukciós munkáira. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 0,0  4 800,0  4 800,0  3 125,3  0,0  - 0% 

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

Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Támogatás 0,0  4 800,0  4 800,0  3 125,3  3 125,3  - 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
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Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 4 800,0  0,0  4 800,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -1 674,7  0,0  -1 674,7  0,0  0 

2017. évi módosított előirányzat 3 125,3  0,0  3 125,3  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat             4 800,0    0,0       4 800,0    

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

  = 
meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok alcímre 

-1 674,7 0,0 -1 674,7 

2017. évi módosított előirányzat 3 125,3 0,0 3 125,3 

 
Az MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója fejezeti kezelésű 
előirányzat soron 2017-ben kifizetés nem történt, szabad maradvány nem keletkezett. Az 
előirányzaton lévő kötelezettségvállalással terhelt 3 125,3 millió forint maradvány az irodaház 
kivitelezési munkáinak ütemezését figyelembe véve 2018. évben az MMA Titkárságára kerül 
átadásra. A kivitelezést végző Laki Épületszobrász Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződés 
kifizetéséhez nyújt fedezetet az itt  keletkezett maradvány. Annak érdekében, hogy biztosított 
legyen az irodaház kivitelezésének befejezése, a fenti összegeket 2018. május 15-ig az MMA 
végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzatról az 
MMA Titkárságára szükséges átcsoportosítani. 
 
4. cím 20. alcím Makovecz Emlékközpont 
 
Államháztartási azonosító:     FK360495 
PIR-törzsszám:                       795515 
Szakágazat:                             841191 
 
A Makovecz Emlékközpont részére a 2017. évi költségvetési törvény eredeti előirányzatot 
nem biztosított, a 2017. évi működéséhez szükséges forrás az 1303/2017. (VI. 7.) Korm. 
határozat alapján áll rendelkezésre 106,0 millió forint összegben. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 0,0 0,0 490,2 327,9 - 67% 

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

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 400,0 0,0 0,0 90,2 90,2 23% 100% 

Maradvány 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 - 100% 

Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet

forintban

ÖSSZESEN terhelt
meghiúsult

összesen

meghiúsultból
visszahagyásra 

kért

meghiúsultból
elvonásra 
javasolt

ÖSSZESEN terhelt
meghiúsult

összesen

meghiúsultból
visszahagyásra 

kért

meghiúsultból
elvonásra 
javasolt

terheltből és 
meghiúsultból 
ÖSSZESEN

 meghiúsultból 
ÖSSZESEN

ebből: 
átcsoportosí
tásra kért

1=3+5 =2+4 2 3 4 5 = 6+7+8+13 6 7= 7a+7b 7a 7b 8 = 9+10 9 10 = 11+12 11 12 = 12a+12b 12a 12b 13 = 14+15 14 15 = 16+17 16 17 = 17a+17b 17a 17b 18 = 9+14
19 = 10+15 = 

19a+19b
19a 19b

20 = (10-
12b)+(15-17b)

21 = 12a+17a 22 23 = 12b+17b

1-1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok

1 499 893 122 -2 086 811 0 1 501 979 933 1 499 893 122 0 0 0 0 1 499 893 122 1 068 753 048 431 140 074 414 580 172 16 559 902 16 559 902 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068 753 048 431 140 074 414 580 172 16 559 902 431 140 074 16 559 902 0 0

3. MMA Kutatóintézet 74 663 466 744 743 744 743 73 918 723 73 918 723 0 0 0 0 73 918 723 67 208 171 6 710 552 0 6 710 552 6 710 552 0 0 0 0 0 0 0 0 67 208 171 6 710 552 0 6 710 552 6 710 552 6 710 552 6 710 552 0

Intézmények összesen
(1051 szektor)

1 574 556 588 -1 342 068 744 743 1 575 898 656 1 573 811 845 0 0 0 0 1 573 811 845 1 135 961 219 437 850 626 414 580 172 23 270 454 23 270 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 961 219 437 850 626 414 580 172 23 270 454 437 850 626 23 270 454 6 710 552 0

4-2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
összesen (1091 szektor)

441 927 350 404 398 818 404 398 818 37 528 532 37 528 532 0 0 0 0 37 528 532 35 301 532 2 227 000 0 2 227 000 2 227 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 301 532 2 227 000 0 2 227 000 2 227 000 2 227 000 2 227 000 0

Fejezet mindösszesen (1051 és 1091 
szektor együtt)

2 016 483 938 403 056 750 405 143 561 1 613 427 188 1 611 340 377 0 0 0 0 1 611 340 377 1 171 262 751 440 077 626 414 580 172 25 497 454 25 497 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 262 751 440 077 626 414 580 172 25 497 454 440 077 626 25 497 454 8 937 552 0

Fejezet száma és neve: XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

Korrigált 1 

ÖSSZESEN

Beszámoló 
szerint 

ÖSSZESEN  

Alaptevékenység 2016. 
évi költségvetési 

maradványa 
(=JÓVÁHAGYANDÓ 
maradvány) összesenMegnevezés

MEGHIÚSULT
összesen

MEGHIÚSULT
TERHELT, 2017. 

június 30. után 
felhasználható 

Beszámoló szerint 
ÖSSZESEN

2016. ÉVBEN KELETKEZETT korrigált kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradvány
 (kivéve önrevíziós befizetés, valamint a korábban visszahagyott kötelezettségvállalással terhelt, illetve meghiúsult 

maradvány)
 2017. június 

30-ig 
pénzügyileg 

TELJESÜLT 
összesen

2016. ÉV ELŐTT KELETKEZETT korrigált kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési 
maradvány

 (kivéve önrevíziós befizetés, valamint a korábban visszahagyott kötelezettségvállalással terhelt, illetve 
meghiúsult maradvány)

meghiúsultból 
ELVONÁSRA 
JAVASOLT 

összesen

2017. június 30-ig pénzügyileg NEM TELJESÜLT költségvetési maradvány
 (kivéve önrevíziós befizetés, valamint a korábban visszahagyott kötelezettségvállalással 

terhelt, illetve meghiúsult maradvány)

VISSZAHAGYÁSRA KÉRT

  2017. június 
30-ig 

pénzügyileg 
NEM 

TELJESÜLT 
összesen TERHELT

összesen 

Rövid áttekintés a 2016. évi költségvetési maradványokról

MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

TELJESÜLT

NEM TELJESÜLT

2017.  június 30-ig pénzügyileg

NEM TELJESÜLT

1 A beszámoló szerinti (2) és a korrigált (3) kötelezettségvállalással NEM TERHELT  maradvány csak abban az 
esetben térhet el egymástól, amennyiben a fejezetnél negatív NEM TERHELT költségvetési maradvány volt, 
illetve abból elvonásra felajánlottak. Ellenkező esetben a beszámoló szerinti (2) adatokkal megegyező adatokat 
szükséges a korrigált (3) oszlopban feltüntetni.

A Kormány által  (Korm. határozat alapján) 2017-
ben VISSZAHAGYOTT terhelt,  illetve meghiúsult 

költségvetési maradvány

2 A beszámoló szerinti (4) és a korrigált (5) kötelezettségvállalással TERHELT  maradvány csak abban az esetben térhet 
el egymástól, amennyiben a fejezetnél negatív NEM TERHELT költségvetési maradvány volt, illetve abból 
elvonásra felajánlottak. Ellenkező esetben a beszámoló szerinti (4) adatokkal megegyező adatokat szükséges a korrigált 
(5) oszlopban feltüntetni.

Kötelezettségvállalással 
NEM TERHELT 

költségvetési maradvány 

2017.  június 30-ig pénzügyileg

TELJESÜLT

Kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradvány  

Összesen

önrevíziós 
befizetési 

kötelezettség

Korrigált 2 

ÖSSZESEN
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Fejezet száma és neve: XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 2. számú melléklet

forintban

ÖSSZESEN
(= 1. sz. mell. 12 oszlop)

Jogszabály, egyéb 
rendelkezés alapján 

MENTESÍTETT

VISSZAHAGYÁSRA 
JAVASOLT

(= 1. sz. mell. 12a 
oszlop)

Visszahagyásra 
javasoltból (2b) 

átcsoportosítás kérése

ELVONHATÓ
(= 1. sz. mell. 12b 

oszlop)
2017. évben

2017. évet 
követően

1=2d+3+4 2=2a+2b+2d 2a 2b 2c 2d 3 4 5

1051 szektor intézményenként (cím-alcím)

Intézményi költségvetési maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosított összeg nélkül) 431 140 074 16 559 902 0 16 559 902 0 0 431 140 074

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó költségvetési maradvány 0 0 0 0 0 0 0 0

1-1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok összesen 431 140 074 16 559 902 0 16 559 902 0 0 431 140 074 0

Intézményi költségvetési maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosított összeg nélkül) 6 710 552 6 710 552 0 6 710 552 6 710 552 0 6 710 552

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó költségvetési maradvány 0 0 0 0 0 0 0 0

3 cím MMA Kutatóintézet összesen 6 710 552 6 710 552 0 6 710 552 6 710 552 0 6 710 552 0

1051 szektor összesen 437 850 626 23 270 454 0 23 270 454 6 710 552 0 437 850 626 0

1091 szektor törvényi soronként
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
összesen 2 227 000 2 227 000 0 2 227 000 2 227 000 0 2 227 000 0

4-2   Magyar Művészetek Háza programok 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0

4-11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 1 427 000 1 427 000 0 1 427 000 1 427 000 0 1 427 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1091 szektor összesen 2 227 000 2 227 000 0 2 227 000 2 227 000 0 2 227 000 0

Összesen (1051 és 1091 szektor együtt)
440 077 626 25 497 454 0 25 497 454 8 937 552 0 440 077 626 0

* Korrekciós tételek negatív nem terhelt maradvány miatt:

Intézmények összesen
(1051 szektor)

0 0 0 0

Fejezeti kezelésű előirányzatok
összesen (1091 szektor)

0 0 0 0

Fejezet mindösszesen (1051 és 1091 szektor együtt) 440 077 626 25 497 454 440 077 626 0

Megjegyzés (indokolás)

Vizsgálandó maradványból 2017. évben MEGHIÚSULT kötelezettségvállalások

* Csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a fejezetnél negatív NEM TERHELT 
költségvetési maradvány volt, illetve abból elvonásra felajánlottak. 

Megnevezés

2016. évben keletkezett, 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványok

Várható pénzügyi teljesítés 
(= 1-2d =1. sz. mell. 10-12b)

VIZSGÁLANDÓ 
maradvány:
2016. évben 

keletkezett, 2017. 
június 30-ig 

pénzügyileg NEM 
TELJESÜLT 

TERHELT összesen
(= 1. sz. mell. 10 oszlop)

Az MMA végleges elhelyezését szolgáló 
épületegyüttes belsőépítészeti munkálataira 
és felújítására kérjük a 2017. június 30-ig 

pénzügyileg nem teljesült, 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány visszhagyást a mellékelt levél 

alapján.

Az MMA végleges elhelyezését szolgáló 
épületegyüttes belsőépítészeti munkálataira 
és felújítására kérjük a 2017. június 30-ig 

pénzügyileg nem teljesült, 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány visszhagyást a mellékelt levél 

alapján.
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Fejezet száma és neve: XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 3. számú melléklet

forintban

ÖSSZESEN
(= 1. sz. mell. 17 oszlop)

Jogszabály, egyéb 
rendelkezés alapján 
MENTESÍTETT

VISSZAHAGYÁSRA 
JAVASOLT

(= 1. sz. mell. 17a 
oszlop)

Visszahagyásra 
javasoltból (2b) 

átcsoportosítás kérése

ELVONHATÓ
(= 1. sz. mell. 17b 

oszlop)
2017. évben

2017. évet 
követően

1=2d+3+4 2=2a+2b+2d 2a 2b 2c 2d 3 4 5

1051 szektor intézményenként (cím-alcím)

Intézményi költségvetési maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosított összeg nélkül) 0 0

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó költségvetési maradvány 0 0

1-1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézményi költségvetési maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosított összeg nélkül) 0 0

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó költségvetési maradvány 0 0

3 cím MMA Kutatóintézet összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

1051 szektor összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

1091 szektor törvényi soronként

Jogszabály, kifejezett rendelkezés,  nemzetközi szerződés (pl. 
NKA) vagy azáltal megvalósuló segélyprogram alapján 
visszahagyandó költségvetési maradvány összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési 
maradványa összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

  jogcím 0 0

1091 szektor összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen (1051 és 1091 szektor együtt)
0 0 0 0 0 0 0 0

Korrekciós tételek negatív nem terhelt maradvány miatt:

Intézmények összesen
(1051 szektor)

0 0 0 0

Fejezeti kezelésű előirányzatok
összesen (1091 szektor)

0 0 0 0

Fejezet mindösszesen (1051 és 1091 szektor együtt) 0 0 0 0

Megjegyzés (indokolás)

* Csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a fejezetnél negatív NEM TERHELT 
költségvetési maradvány volt, illetve abból elvonásra felajánlottak. 

VIZSGÁLANDÓ 
maradvány:

2016. év előtt 
keletkezett, 2017. 

június 30-ig 
pénzügyileg NEM 

TELJESÜLT 
TERHELT összesen

(= 1. sz. mell. 10 oszlop)

2016. év előtt keletkezett, 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványok

Megnevezés

Vizsgálandó maradványból 2017. évben MEGHIÚSULT kötelezettségvállalások
Várható pénzügyi teljesítés 
(= 1-2d =1. sz. mell. 15-17b)
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Fejezet száma és neve: XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 4. számú melléklet

               

forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-szám

 Fejezet-
név 

Cím-név Alcím-név 
Jogcím-

csop.-név
Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás 
(+/-)

XXXIV.
1

1
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 937 552

3 MMA Kutatóintézet
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 710 552

4
2

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -800 000
11

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 427 000
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

A 2016. évi költségvetési maradványok fejezeten belüli ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

Magyar Művészeti Akadémia
MMA Titkársága

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Művészetek Háza programok
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Fejezet száma és neve: XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 5. számú melléklet

               

forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

Kiemelt 
előirányzat-

szám

 Fejezet 
név 

Cím név Alcím név 
Jogcím-

csoport név
 Jogcím 

név
   Kiemelt előirányzat neve

Összeg
(negatív előjellel)

XXXIV.

1
1

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 069 467
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 490 435

3 MMA Kutatóintézet
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 573 903
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 136 649

4
2

K5 Egyéb működési célú kiadások -800 000
2

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 427 000
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

Magyar Művészetek Háza programok

2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de MEGHIÚSULÁS miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványok a keletkezés 
helye szerint

(a 2017-ben felhasználásra már visszahagyott maradványokkal együtt)

Magyar Művészeti Akadémia

MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXIV. MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA

KIADÁSOK 6 697,9 10 572,5 -- 8 901,81 920,4574,9621,410 572,5 13 689,2

1. Költségvetési szerv 5 291,0 4 441,5 -- 7 196,01 920,41 760,8515,44 441,5 8 638,1
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 2 123,5 2 660,6 -- 2 275,3-361,812,161,62 660,6 2 372,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 404,9 579,0 -- 373,8-181,30,817,1579,0 415,6

01/03  Dologi kiadások 1 256,5 1 042,9 -- 1 702,0730,1477,6125,31 042,9 2 375,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1,5 -- -- 67,587,3------ 87,3

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

02/06  Beruházások 1 458,6 159,0 -- 2 773,51 629,11 269,3307,8159,0 3 365,2

02/07  Felújítások -- -- -- 2,716,8--3,6-- 20,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 46,0 -- -- 1,20,21,0---- 1,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 406,9 6 131,0 -- 1 705,8---1 185,9106,06 131,0 5 051,1
1 406,9 6 131,0 -- 1 705,8---1 185,9106,06 131,0 5 051,1

BEVÉTELEK 228,5 -- -- 403,6345,857,8---- 403,6

1. Költségvetési szerv 222,0 -- -- 364,3345,818,5---- 364,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6,5 -- -- 39,3--39,3---- 39,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 440,0 -- -- 2 016,51 574,6441,9---- 2 016,5

1. Költségvetési szerv 1 282,1 -- -- 1 574,61 574,6------ 1 574,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 157,9 -- -- 441,9--441,9---- 441,9

TÁMOGATÁSOK 7 045,9 10 572,5 -- 11 269,1--75,2621,410 572,5 11 269,1

1. Költségvetési szerv 5 361,5 4 441,5 -- 6 699,2--1 742,3515,44 441,5 6 699,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 684,4 6 131,0 -- 4 569,9---1 667,1106,06 131,0 4 569,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 70,0 -- -- 116,0-------- --

1. Költségvetési szerv 70,0 -- -- 116,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 016,5 -- -- -- -- -- -- -- 4 787,4
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXIV. MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága ( 01117 Köztestületek )1

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

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok ( 01117 Köztestületek )11

KIADÁSOK 3 494,5 4 189,1 -- 6 950,91 845,71 769,1114,94 189,1 7 918,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 046,0 4 053,1 -- 4 220,9230,0512,779,54 053,1 4 875,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 811,4 2 510,7 -- 2 208,6-302,425,620,42 510,7 2 254,3 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 446,9 534,7 -- 483,8------534,7 489,8

Külső személyi juttatások 364,5 1 976,0 -- 1 724,8------1 976,0 1 764,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

180,8 536,4 -- 356,6-167,04,95,2536,4 379,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 052,6 1 006,0 -- 1 603,2627,6482,253,91 006,0 2 169,7 -- --

Készletbeszerzés 45,3 30,0 -- 37,7------30,0 39,5

Kommunikációs szolgáltatások 52,8 38,3 -- 64,6------38,3 70,0

Szolgáltatási kiadások 561,9 722,8 -- 668,2------722,8 808,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 48,4 30,0 -- 88,3------30,0 126,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 344,2 184,9 -- 744,4------184,9 1 124,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,2 -- -- 52,571,8------ 71,8 -- --

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

Elvonások és befizetések -- -- -- 30,2-------- 49,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- 20,2-------- 20,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,8 -- -- 2,0-------- 2,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 448,5 136,0 -- 2 730,01 615,71 256,435,4136,0 3 043,5 -- --

 / 6 Beruházások 1 448,5 136,0 -- 2 726,81 599,41 255,431,8136,0 3 022,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 110,8 45,0 -- 166,3------45,0 245,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 122,9 -- -- 2 250,9-------- 2 316,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 13,8 8,0 -- 8,7------8,0 11,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 87,6 54,0 -- 159,8------54,0 249,6

Részesedések beszerzése -- -- -- 3,0-------- 3,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 27,0-------- 27,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 113,4 29,0 -- 111,1------29,0 170,4

 / 7 Felújítások -- -- -- 2,716,8--3,6-- 20,4 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 2,1-------- 16,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,6-------- 4,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,5-0,51,0---- 0,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 220,1 -- -- 360,3345,814,5---- 360,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 17,117,1------ 17,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 17,1-------- 17,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 86,6 -- -- 328,6328,6------ 328,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

86,6 -- -- 328,6-------- 328,6

4 Működési bevételek 118,5 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2,4 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3,7 -- -- 0,9-------- 0,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 88,3 -- -- 3,3-------- 3,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 22,0 -- -- 1,1-------- 1,1

 / 8 Kamatbevételek 0,5 -- -- ---------- --

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,4 -- -- 3,2-------- 3,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 3,0-------- 3,0

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,5-------- 2,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 15,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15,0 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,10,1------ 0,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 108,9 -- -- 1 499,91 499,9------ 1 499,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 108,9 -- -- 1 499,91 499,9------ 1 499,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 108,9 -- -- 1 499,91 499,9------ 1 499,9

Maradvány igénybevétele 1 108,9 -- -- 1 499,91 499,9------ 1 499,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 108,9 -- -- 1 499,9-------- 1 499,9

TÁMOGATÁSOK 3 665,4 4 189,1 -- 6 058,6--1 754,6114,94 189,1 6 058,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 665,4 4 189,1 -- 6 058,6--1 754,6114,94 189,1 6 058,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 665,4 4 189,1 -- 6 058,6--1 754,6114,94 189,1 6 058,6

Központi, irányító szervi támogatás 3 665,4 4 189,1 -- 6 058,6--1 754,6114,94 189,1 6 058,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 62,0 -- -- 82,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 499,9 -- -- -- -- -- -- -- 967,9

MMA köztestületi feladatok ( 01117 Köztestületek )21

KIADÁSOK 1 673,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 627,3 -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 259,6 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Külső személyi juttatások 1 259,6 -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

208,7 -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Dologi kiadások 158,7 -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 1,3 -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 0,2 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 127,3 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 24,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 45,9 -- -- ---------- -- -- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,9 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 45,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 132,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 132,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 132,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 132,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 132,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 540,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 540,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 540,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 540,6 -- -- ---------- --

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

Magyar Építészeti Múzeum ( 08122 Múzeumi tevékenység )2

KIADÁSOK -- -- -- 8,5--10,1400,5-- 410,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 8,5--10,1124,5-- 134,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 6,9-1,47,641,2-- 47,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 6,9-------- 33,1

Külső személyi juttatások -- -- -- ---------- 14,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 1,51,41,811,9-- 15,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,1--0,771,4-- 72,1 -- --

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

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- ---------- 8,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 38,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- ---------- 5,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,1-------- 15,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------276,0-- 276,0 -- --

 / 6 Beruházások -- -- -- ------276,0-- 276,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 19,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 102,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 95,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 58,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 410,6--10,1400,5-- 410,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 410,6--10,1400,5-- 410,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 410,6--10,1400,5-- 410,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 410,6--10,1400,5-- 410,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 24,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 402,1

MMA Kutatóintézet ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )3

KIADÁSOK 123,3 252,4 -- 236,674,7-18,4--252,4 308,7 -- --

1 Működési költségvetés 113,1 229,4 -- 189,244,3-32,3--229,4 241,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 52,5 149,9 -- 59,8-58,0-21,1--149,9 70,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 41,4 124,7 -- 42,4------124,7 45,1

Külső személyi juttatások 11,1 25,2 -- 17,4------25,2 25,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

15,4 42,6 -- 15,7-15,7-5,9--42,6 21,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 45,2 36,9 -- 98,7102,5-5,3--36,9 134,1 -- --

Készletbeszerzés 1,1 1,0 -- 7,4------1,0 7,4

Kommunikációs szolgáltatások 2,4 2,8 -- 8,4------2,8 8,7

Szolgáltatási kiadások 33,3 25,5 -- 62,7------25,5 92,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,8 0,5 -- 0,9------0,5 0,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7,6 7,1 -- 19,3------7,1 25,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 15,015,5------ 15,5 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 5,6-------- 6,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,1-------- 9,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 10,2 23,0 -- 47,430,413,9--23,0 67,3 -- --

 / 6 Beruházások 10,1 23,0 -- 46,729,713,9--23,0 66,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 4,7 3,0 -- 31,0------3,0 45,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,5 3,0 -- 3,4------3,0 6,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,8 12,1 -- 4,3------12,1 4,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,1 4,9 -- 8,0------4,9 10,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 -- -- 0,70,7------ 0,7 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 0,7-------- 0,7

BEVÉTELEK 1,8 -- -- 4,0--4,0---- 4,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek -- -- -- 4,0--4,0---- 4,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 0,4-------- 0,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 3,6-------- 3,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 40,7 -- -- 74,774,7------ 74,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 40,7 -- -- 74,774,7------ 74,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 40,7 -- -- 74,774,7------ 74,7

Maradvány igénybevétele 40,7 -- -- 74,774,7------ 74,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40,7 -- -- 74,7-------- 74,7

TÁMOGATÁSOK 155,5 252,4 -- 230,0---22,4--252,4 230,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 155,5 252,4 -- 230,0---22,4--252,4 230,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 155,5 252,4 -- 230,0---22,4--252,4 230,0

Központi, irányító szervi támogatás 155,5 252,4 -- 230,0---22,4--252,4 230,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 8,0 -- -- 10,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 74,7 -- -- -- -- -- -- -- 72,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )4

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

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )14

KIADÁSOK 94,5 105,0 -- 91,6---13,2--105,0 91,8 -- --

1 Működési költségvetés 94,5 105,0 -- 91,6---13,2--105,0 91,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 94,5 105,0 -- 91,6---13,2--105,0 91,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 94,5 105,0 -- 91,6------105,0 91,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 93,5 105,0 -- 91,8---13,2--105,0 91,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 93,5 105,0 -- 91,8---13,2--105,0 91,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 93,5 105,0 -- 91,8---13,2--105,0 91,8

Központi, irányító szervi támogatás 93,5 105,0 -- 91,8---13,2--105,0 91,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Magyar Művészetek Háza programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )24

KIADÁSOK 202,9 188,0 -- 113,1---73,3--188,0 114,7 -- --

1 Működési költségvetés 202,6 188,0 -- 113,1---73,3--188,0 114,7

 / 1 Személyi juttatások -- 59,2 -- -----59,2--59,2 --

Külső személyi juttatások -- 59,2 -- --------59,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 16,0 -- -----16,0--16,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 202,6 112,8 -- 113,1--1,9--112,8 114,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 72,9 -- -- 10,1-------- 10,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 129,7 112,8 -- 103,0------112,8 104,6

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- ---------- --

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

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 85,8 -- -- 7,2--7,2---- 7,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 85,8 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 85,8 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

Maradvány igénybevétele 85,8 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 85,8 -- -- 7,2-------- 7,2

TÁMOGATÁSOK 119,6 188,0 -- 107,5---80,5--188,0 107,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 119,6 188,0 -- 107,5---80,5--188,0 107,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 119,6 188,0 -- 107,5---80,5--188,0 107,5

Központi, irányító szervi támogatás 119,6 188,0 -- 107,5---80,5--188,0 107,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,2 -- -- -- -- -- -- -- 1,6

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )34

KIADÁSOK 3,7 15,0 -- 9,4---1,4--15,0 13,6 -- --

1 Működési költségvetés 3,7 15,0 -- 9,4---1,4--15,0 13,6

 / 1 Személyi juttatások -- 5,6 -- -----5,6--5,6 --

Külső személyi juttatások -- 5,6 -- --------5,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,5 -- -----1,5--1,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 7,9 -- 9,4--5,7--7,9 13,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 7,9 -- 1,2------7,9 1,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,7 -- -- 8,2-------- 12,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

TÁMOGATÁSOK 3,7 15,0 -- 13,6---1,4--15,0 13,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3,7 15,0 -- 13,6---1,4--15,0 13,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3,7 15,0 -- 13,6---1,4--15,0 13,6

Központi, irányító szervi támogatás 3,7 15,0 -- 13,6---1,4--15,0 13,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Kutatási tevékenység támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )64

KIADÁSOK 7,3 55,0 -- 14,2---40,2--55,0 14,8 -- --

1 Működési költségvetés 7,3 55,0 -- 14,2---40,2--55,0 14,8

 / 1 Személyi juttatások -- 33,6 -- -----33,6--33,6 --

Külső személyi juttatások -- 33,6 -- --------33,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,4 -- -----8,4--8,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 13,0 -- 14,2--1,8--13,0 14,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 13,0 -- --------13,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,3 -- -- 14,2-------- 14,8

BEVÉTELEK 1,8 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 5,5 55,0 -- 14,8---40,2--55,0 14,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,5 55,0 -- 14,8---40,2--55,0 14,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,5 55,0 -- 14,8---40,2--55,0 14,8

Központi, irányító szervi támogatás 5,5 55,0 -- 14,8---40,2--55,0 14,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,6

Pályázati alapok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )74

KIADÁSOK 109,2 200,0 -- 181,4---13,4--200,0 186,6 -- --

1 Működési költségvetés 108,4 200,0 -- 181,4---13,4--200,0 186,6

 / 1 Személyi juttatások -- 63,5 -- -----63,5--63,5 --

Külső személyi juttatások -- 63,5 -- --------63,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 16,5 -- -----16,5--16,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 108,4 120,0 -- 181,4--66,6--120,0 186,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,3 -- -- 10,2-------- 10,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92,1 120,0 -- 171,2------120,0 176,4

2 Felhalmozási költségvetés 0,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,4 -- -- 11,3--11,3---- 11,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 21,4 -- -- 11,3--11,3---- 11,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 21,4 -- -- 11,3--11,3---- 11,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 21,4 -- -- 11,3--11,3---- 11,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,4 -- -- 11,3-------- 11,3

TÁMOGATÁSOK 99,1 200,0 -- 175,3---24,7--200,0 175,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 99,1 200,0 -- 175,3---24,7--200,0 175,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 99,1 200,0 -- 175,3---24,7--200,0 175,3

Központi, irányító szervi támogatás 99,1 200,0 -- 175,3---24,7--200,0 175,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,3 -- -- -- -- -- -- -- 5,2

Pesti Vigadó művészeti programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )84

KIADÁSOK -- 13,0 -- ----32,9--13,0 45,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 13,0 -- ----32,9--13,0 45,9

 / 1 Személyi juttatások -- 4,0 -- -----4,0--4,0 --

Külső személyi juttatások -- 4,0 -- --------4,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 7,8 -- ----38,1--7,8 45,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 7,8 -- --------7,8 45,9

TÁMOGATÁSOK -- 13,0 -- 45,9--32,9--13,0 45,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 13,0 -- 45,9--32,9--13,0 45,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 13,0 -- 45,9--32,9--13,0 45,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 13,0 -- 45,9--32,9--13,0 45,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 45,9

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )104

KIADÁSOK 39,4 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 39,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 39,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,4 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39,4 -- -- ---------- --

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

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )114

KIADÁSOK 893,3 675,0 -- 889,0--214,0--675,0 889,0 -- --

1 Működési költségvetés 883,0 675,0 -- 887,0--212,0--675,0 887,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 883,0 675,0 -- 887,0--212,0--675,0 887,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,5-------- 16,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 883,0 675,0 -- 870,5------675,0 870,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 10,3 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,3 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10,3 -- -- 2,0-------- 2,0

BEVÉTELEK -- -- -- 19,3--19,3---- 19,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 2,0-------- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 16,6--16,6---- 16,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 16,6-------- 16,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Maradvány igénybevétele 10,3 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,3 -- -- 23,4-------- 23,4

TÁMOGATÁSOK 906,4 675,0 -- 846,3--171,3--675,0 846,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 906,4 675,0 -- 846,3--171,3--675,0 846,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 906,4 675,0 -- 846,3--171,3--675,0 846,3

Központi, irányító szervi támogatás 906,4 675,0 -- 846,3--171,3--675,0 846,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Szalon programjai ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )134

KIADÁSOK 56,6 80,0 -- 79,2---0,8--80,0 79,2 -- --

1 Működési költségvetés 50,1 64,0 -- 57,4---6,6--64,0 57,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,1 64,0 -- 57,4---6,6--64,0 57,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50,1 64,0 -- 57,4------64,0 57,4

2 Felhalmozási költségvetés 6,5 16,0 -- 21,8--5,8--16,0 21,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,5 16,0 -- 21,8--5,8--16,0 21,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6,5 16,0 -- 21,8------16,0 21,8

BEVÉTELEK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK 56,6 80,0 -- 59,2---20,8--80,0 59,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 56,6 80,0 -- 59,2---20,8--80,0 59,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 56,6 80,0 -- 59,2---20,8--80,0 59,2

Központi, irányító szervi támogatás 56,6 80,0 -- 59,2---20,8--80,0 59,2

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

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )144

KIADÁSOK -- 4 800,0 -- -----1 674,7--4 800,0 3 125,3 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 800,0 -- -----1 674,7--4 800,0 3 125,3

 / 6 Beruházások -- 4 800,0 -- -----1 674,7--4 800,0 3 125,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 4 800,0 -- --------4 800,0 3 125,3

TÁMOGATÁSOK -- 4 800,0 -- 3 125,3---1 674,7--4 800,0 3 125,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 800,0 -- 3 125,3---1 674,7--4 800,0 3 125,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 800,0 -- 3 125,3---1 674,7--4 800,0 3 125,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 4 800,0 -- 3 125,3---1 674,7--4 800,0 3 125,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3 125,3

Makovecz Emlékközpont ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )204

KIADÁSOK -- -- -- 327,9--384,2106,0-- 490,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----56,3106,0-- 162,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----56,3106,0-- 162,3

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 72,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 36,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 53,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 327,9--327,9---- 327,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 327,9--327,9---- 327,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 327,9-------- 327,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 400,0-------- 400,0

TÁMOGATÁSOK 400,0 -- -- 90,2---15,8106,0-- 90,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 400,0 -- -- 90,2---15,8106,0-- 90,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 400,0 -- -- 90,2---15,8106,0-- 90,2

Központi, irányító szervi támogatás 400,0 -- -- 90,2---15,8106,0-- 90,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 400,0 -- -- -- -- -- -- -- 162,3
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Szerkezeti változás a 2017. évben

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/00/00/00 Magyar Építészeti Múzeum (367806) Új elem

Indoklás: Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes 
kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti 

 Múzeumfeladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes 
intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia 

 fejezetek közöttielőirányzat-átcsoportosításáról szóló 1771/2017. (XI. 7.) számú 
Korm. határozat alapján létrehozott cím.

04/20/00/00 Makovecz Emlékközpont (360495) Új elem

Indoklás: Eredeti előirányzattal nem rendelkező maradványos alcím.
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 3981

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

99 33315

I.  besorolási osztály összesen 173 48645

II.  besorolási osztály összesen 26 04616

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

314 26477

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 6652

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

6 6904

"C", "D" fizetési osztály összesen 1 0622

"E"-"J" fizetési osztály összesen 17 37123

kutató, felsőoktatásban oktató 10 7333

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 42 52234

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

26 1335

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 26 1335

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 382 920116

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

0101

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0126

Üres álláshelyek száma az időszak végén 013

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

0116
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 3981

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

99 33315

I.  besorolási osztály összesen 173 48645

II.  besorolási osztály összesen 26 04616

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

314 26477

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

26 1335

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 26 1335

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 340 39782

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

64

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 85

Üres álláshelyek száma az időszak végén 9

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

82

2 Magyar Építészeti Múzeum

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7251

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1671

"C", "D" fizetési osztály összesen 2261

"E"-"J" fizetési osztály összesen 5 66821

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 6 78624

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 6 78624

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

26

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 26

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

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

24

3 MMA Kutatóintézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 9401

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

6 5233

"C", "D" fizetési osztály összesen 8361

"E"-"J" fizetési osztály összesen 11 7032

kutató, felsőoktatásban oktató 10 7333

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 35 73610

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 35 73610

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

11

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 15

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

10
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL 

4789
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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (továbbiakban: NKFI Hivatal) a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 
hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal. A KFItv. 7. §-a szerint az NKFI Hivatal költségvetése 
a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez, így a hivatal 
költségvetése a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetként került 
megjelenítésre. Az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv, 
amely többek között ellátja az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
(továbbiakban: NKFI Alap) kezelésével összefüggő feladatokat. Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklet 
I. pont 24. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve az NKFI Hivatal, vezetője az 
NKFI Hivatal elnöke.  
 
A Kormány elsődlegesen az NKFI Hivatal útján látja el a kutatás-fejlesztés és innováció 
közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és 
innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források 
kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását. A Kormány a kutatás-
fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen az NKFI Alapból 
biztosítja, az NKFI Alap felett az NKFI Hivatal elnöke rendelkezik.  
 
A KFItv. felhatalmazása alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázatai 
körében az NKFI Hivatal a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet alapján – figyelemmel az Irányító Hatósággal kötött megállapodásra – kutatási, 
fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményező szervként jár el, továbbá a projektre 
vonatkozóan az Irányító Hatóság felkérése alapján KFI szakpolitikai véleményt alakít ki. 
 
Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló (XXXV. 
számú) költségvetési fejezetet képez. Az önálló költségvetési fejezet kettő címre és négy 
alcímre tagolódik, melyek a következők: 
 
1. cím NKFI Hivatal 
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
2/1. alcím Nemzetközi tagdíjak 
2/3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 
2/4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
támogatása 
2/5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása 
 
Az NKFI Hivatal kiemelt közfeladata az önálló (LXII. számú) költségvetési fejezetet képező 
NKFI Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelése és működtetése, a hivatal továbbá a 
KFItv.-ben foglaltak szerint többek között előkészíti a Kormány KFI Stratégiára vonatkozó 
döntését és közreműködik annak megvalósításában, ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs 
ügyek nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviseletét, a KFI szakpolitika 
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érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenységet végez. 
 

A XXXV. fejezet 2017. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása 
               millió forintban, egy tizedessel 

2017. év 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesítés 

% 

Kiadások 9 192,0 11 416,4 10 598,9 93% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

4 475,9 5 034,8 4 223,0 84% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

4 716,1 6 381,6 6 375,9 100% 

Bevételek 3 259,9 3 448,4 3 448,4 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

2 761,0 2 884,4 2 884,4 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

498,9 564,0 564,0 100% 

Támogatások 5 932,1 5 410,6 5 410,6 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

1 714,9 893,0 893,0 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

4 217,2 4 517,6 4 517,6 100% 

2016. évi maradvány 0 2 557,4 2 557,4 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

  1 257,4 1 257,4 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

  1 300,0 1 300,0 100% 

 
A 2017. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási 
előirányzata 2.224,4 millió forinttal, a bevételi előirányzat 188,5 millió forinttal növekedett, a 
támogatási előirányzat 521,6 millió forinttal csökkent. 
 

Megnevezés 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 209,6 9 192,0 9 192,0 11 416,4 10 598,9 129,1 92,8 

 
ebből: személyi juttatás 1 410,7 1 961,3 1 961,3 1 834,6 1 491,5 105,7 81,3 

Bevétel 4 535,3 3 259,9 3 259,9 3 448,4 3 448,4 76,0 100,0 

Támogatás 3 775,7 5 932,1 5 932,1 5 410,6 5 410,6 143,3 100,0 

Költségvetési maradvány 2 455,9 0 0 2 557,4 2 557,4 104,1 100,0 

Létszám (fő) 189 - - - 186 98,4  
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A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény I. 
mellékletében a XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára feladatinak ellátása érdekében 9.192,0 
millió forint kiadási, 3.259,9 millió forint bevételi és 5.932,1 millió forint támogatási 
előirányzat került biztosításra. Az év közben történt módosítások következtében a kiadási 
előirányzat 11.416,3 millió forintra növekedett, amely 93%-ban teljesült. 
Az éves előirányzatok két címen elkülönítve jelentek meg: 
- 1. cím: NKFI Hivatal 
- 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az NKFI Hivatal költségvetésében 245 álláshely került tervezésre, azonban az átlagos 
statisztikai állományi létszám 186 főben realizálódott. 
 

2017-ben végrehajtott előirányzat-módosítások  
 

 millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(fő)  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 9 192,0 3 259,9 5 932,1 1 961,3 245    

Módosítások jogcímenként *           

2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat 

végrehajtása 

-2 063,5 0 -2 063,5 0   

1051/2017. (II.3.) Korm. határozat végrehajtása 1 623,2 0 1 623,2 0   

Előző évi maradvány igénybevétele 2 557,4 2 557,4 0 74,5   

ELI-HU Nkft. 2016. évi fel nem használt 

támogatása 

65,1 65,1 0 0   

Nemzetközi tagdíjak megelőlegezett összege 38,5 38,5 0 0   

NGM/2977/5/2017. számú intézkedés alapján 

többlettámogatás a garantált bérminimum 

emeléséhez 

1,2 0 1,2 1,0   

432/2016. (XII.15.) Korm. r., 1301/2017. 

(VI.7.) Korm. határozat alapján 

többlettámogatás biztosítása a 2017. évi 

kompenzáció fedezetére 

0,8 0 0,8 0,6   

NKFI Alap pályázati elszámolásához 

kapcsolódó bevétel 

1,6 1,6   1,6   

Nemzetközi projektekből származó bevétel 12,6 12,6 0 5,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi 

tagdíjak alcímre 
   -244,6   

Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-

NGM-KEF háromoldalú megállapodás alapján 

-81,0 0 -81,0 -2,0   

Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú 

megállapodás alapján 

0 0 0 -4,8   
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Működési többletbevétel előirányzat 

növekedése 

28,4 28,4 0 28,4   

Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-

BM közötti megállapodás alapján 

-2,2 0 -2,2 0   

Norvég Alap pályázati előleg 42,3 42,3 0 12,9   

2017. évi módosított előirányzat 11 416,4 6 005,8 5 410,6 1 834,6             245    

 
A 2017. év során jelentős, a Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások 
befolyásolták az NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való 
gazdálkodást. 
 
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján 
1.623,2 millió forinttal növekedett az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása alcím támogatási és kiadási előirányzata. 
 
Az NKFI Hivatal 0,8 millió forint támogatásban részesült a 2017. évben a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból. 
 
Az NGM/2977/2017. iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelésének következtében 1,2 millió forint 
többlettámogatásban részesült az NKFI Hivatal. 
 
A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 
27.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal előirányzata csökkentésre került a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok szabad 
előirányzata átcsoportosításra került, ami összesen 2.063,5 millió forint előirányzat-
csökkentést eredményezett. 
 
Az NKFI Hivatal saját hatáskörében, megállapodás alapján az alábbi fejezetek közötti 
előirányzat átcsoportosításokat hajtott végre: 
 
A hatékony és gazdaságos működés biztosítása érdekében az ingatlanhasználati, irodai ellátási 
és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások biztosítására a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF) kötött megállapodást. Ennek keretében a feladatok 
finanszírozásának forrása részben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással 81,0 millió 
forint összegben, részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére 198,4 millió forint 
összegben, átutalással valósult meg. 
 
A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat elrendelte, hogy a központi államigazgatási szervek 
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iratanyagának hosszú távú megőrzését és tárolását a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kell 
megoldani, ennek érdekében az NKFI Hivatal és a Belügyminisztérium megállapodást kötött 
a fedezet biztosításához 2,1 millió forint összegben. 
 
Többletbevétel az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben, az átvett pénzeszköz 
és működési bevétel sorokon, illetve a Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. cím 5. alcím ELI-
HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (ELI-HU 
Nkft.) támogatása előirányzaton, az működési célú átvett pénzeszközök költségvetési soron 
keletkezett. 
 
Az intézményi többletbevételek részben útiköltség és rezsi költségtérítések tervezett mértéket 
meghaladó összegéből, valamint hazai és nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó 
átvett pénzeszközökből származnak. A fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett 
többletbevétel az ELI-HU Nkft. 2016. évi támogatási szerződés keretében biztosított 
támogatásának elszámolásából származó, fel nem használt bevételnek visszautalásából 
keletkezett. 
 
Az NKFI Hivatalnál 2016. évben keletkezett 2 557,4 millió forint költségvetési maradvány 
jóváhagyása és visszahagyása megtörtént. Az 2. cím 5. alcím ELI-HU Nkft támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat javára 2016. év végén az 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat 
alapján az NKFI Alapból átutalásra 1.300,0 millió forint, melynek visszahagyása az 
1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján megtörtént. Az 1. cím NKFI Hivatal 
költségvetésében 2016. évben összesen 1.257,4 millió forint maradvány keletkezett. 2017. 
évben 1.201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése megtörtént. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsult maradvány összege a 2067/2017. 
(XII. 27.) Korm. határozat alapján 56,4 millió forint összegben átutalásra került a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Útdíj rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára.   
 
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából 2017. évben az NKFI Hivatal nem 
részesült. 
 
Szervezeti létszámcsökkentés a 2017. évben az NKFI Hivatalban nem valósult meg. 
 

 
A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2017. ÉVI SZAKMAI-

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
1. cím NKFI Hivatal 
Intézmény neve:  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal (rövidített elnevezése: NKFI Hivatal) 
Intézmény törzskönyvi azonosító száma: 831004 
Intézmény honlapjának címe:   http://nkfih.gov.hu/ 
 
Az NKFI Hivatalt a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal (alapító okiratának száma: ME-
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JHSZ/J/1934/2014). A hivatal feladatait meghatározó további jogszabályok, szabályozók: 
− a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, 
− az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya 

közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény, 
− a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, 
− a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek 

akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. 
rendelet, 

− A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

− a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet, 

− az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-
2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet, 

− A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság 
Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a 
Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az 
Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság 
Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd 
Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény 
(European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló 
Egyezmény kihirdetéséről 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, 

− a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 
1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat, 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájáról szóló 
1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat, 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat, 
1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat, 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs 
programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) 
Korm. rendelet, 

− A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2015. (I. 16.) MvM 
utasítása. 

 
Az NKFI Hivatal 2017. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége 
 
Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának 
jóváhagyásáról szóló 1762/2016. (XII.15.) Korm. határozatban foglalt (majd a 1222/2017. 
(IV. 25.) Korm. határozattal és a 1760/2017. (X.31.) Korm. határozattal módosított) 
pályázatok sikeres lebonyolítása, a rendelkezésre álló források versenypályázati rendszerben 
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történő allokálása, ezáltal a hazai vállalati innováció és alapkutatások támogatása, valamint a 
vállalkozások és intézmények európai, nemzetközi pályázatokba, együttműködésekben 
történő bekapcsolása. 
 
Stratégiai célok 
 
1. Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően átfogó jelentés készítése a 

„Befektetés a Jövőbe” Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 
megvalósításáról.  

 
2. Az 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatnak megfelelően átfogó jelentés készítése a 

Nemzeti Intelligens szakosodási (S3) stratégia megvalósításáról. 
 
3. A 2018. évet követően felmerülő KFI monitoring és értékelési feladatokhoz szükséges 

adatháttér minőségi átalakítása. 
 

a. 2018-tól következő kiemelt monitoring és értékelési feladatok az NKFI Alap 
programértékelése, az Uniós Források KFI prioritásainak értékelése, valamint a 
stratégiák monitoring és értékelési eredményeinek visszacsatolása a tervezésbe és a 
monitoring rendszerbe. 

b. Az Intelligens Szakosodási Stratégia monitoring rendszerének kialakítása, a 
megvalósítás követése, értékelése. 

c. A Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) együttműködve a KFI specifikus 
statisztikai adatkörök kiegészítése, az adatok megbízhatóságának növelése. 

d. Az értékelési feladatok alapját képező KFI adattár adatbázisának és 
módszertanának kialakítása. 

 
4. A GINOP 8. prioritás, valamint a VEKOP 2. KFI prioritás pénzügyi eszközök 

termékleírásaihoz kapcsolódó javaslatok elkészítése. 
 
5. A hazai kutatási infrastruktúrákról átfogó képet adó Nemzeti Kutatási Infrastruktúra 

Útiterv kidolgozása. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
Az NKFI Hivatal koordinálja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat 
a KFI területén, felelős a kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai kapcsolatokért és 
ellátja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek kormányzati képviseletét a nemzetközi 
szervezetekben.   
 
Az NKFI Hivatal a kormányzati felelőse az EU Horizont 2020 (a továbbiakban H2020) 
keretprogramban való hazai részvétel támogatásának, ennek keretében a hivatal koordinálja a 
H2020 program 14 programbizottságában a magyar delegáltak munkáját, a szakmailag 
megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a kutatási közösségek és vállalkozások 
érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviseletét, illetve működteti Nemzeti 
Kapcsolattartók hálózatát a magyar szervezetek H2020 programban való pályázati sikeressége 
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érdekében.  
 
Az NKFI Hivatal számos olyan uniós társfinanszírozású vagy kormányközi alapon működő 
nemzetközi kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse (EUROSTARS, AAL, 
ECSEL, EUREKA), amelyek révén a vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási 
szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési 
projektekben vehetnek részt. 
  
Magyarország 37 országgal kötött kormányközi tudományos és technológiai (TéT) 
együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal a felelős. Ezen együttműködések a tudományos 
kapcsolatok erősítésén túl egyre inkább közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektek 
megvalósítását is segítik, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve 
a gazdaság versenyképessége erősödéséhez.  
 
A nemzetközi szervezeti tagságok révén az NKFI Hivatal kiemelt képzési lehetőséget 
biztosított magyar kutatóknak (pl. biotechnológia területén: ICGEB, EMBL), illetve több 
kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához nyújtott hozzáférést (pl. CERN) vagy épülő 
infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét alapozta meg. 
Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést 
segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel. 
 
A 2017. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények 
 
KFI stratégia 
 
A KFI stratégia átfogó értékelését követően az NKFI Hivatal koordinálásában megkezdődött 
Magyarország KFI stratégiájának megújítása. Az értékelés és a megújítás folyamatát az NKFI 
Hivatal által létrehozott KFI Stratégia tanácsadó testülete felügyelte. A társadalmi 
véleményezést (amely során közel 400 észrevétel érkezett be) és közigazgatási egyeztetését 
követően a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet támogatta a KFI stratégia megújításáról 
szóló Kormány-előterjesztést. 
 
A Nemzeti S3 stratégia megvalósításáról szóló átfogó jelentés elkészült, amelyet a 
Miniszterelnökség közigazgatási egyeztetésre bocsátott. 
 
Monitoring feladatok 
 
Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési 
feladatoknak, melyek teljesítéséhez 2017-ben megtörtént a kapcsolódó adatbázisok felmérése, 
rendszerének kialakítása, előkészítése, az alábbi tevékenységeken keresztül. 
 
A KSH-NKFI Hivatal között együttműködési megállapodás előkészítése, mely az alábbi 
szakmai feladatokat foglalja magába: 
 
- A KSH és az NKFI Hivatal közötti adatáramlások (adatszolgáltatások, adatkérés) 
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körének felmérése, a felmerülő igényeknek megfelelően az adatkörök kiegészítése, 
amelynek eredménye beépítésre került a két szervezet között létrejött együttműködési 
megállapodásokba; 

- A 2018. évi OSAP adatlapok kitöltésének szakmai támogatása érdekében a KSH és az 
NKFI Hivatal tudatosságot célzó kampányt bonyolított le az adatszolgáltatásra 
kötelezettek felé. 

 
A KFI adattár (az értékelési feladatok alapja) a KFI területét érintő legfontosabb adatköröket 
(pályázati adatok, indikátorok, statisztikai adatok, vállalati adatbázis, kutatási infrastruktúra 
adatok), azok szakmai tartalmát, módszertani alapjait összegzi. 2017-ben megtörtént az 
adatkörök definiálása, a lehetséges adattartalom lehatárolása, a módszertani alapok 
kidolgozása. 
 
Az NKFI Hivatal által kezelt programok és projektek vonatkozásában az NKFI Hivatal 
kidolgozta az értékelés szabályait, 2017. január 1-jén lépett hatályba a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes 
szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 
 
Szakpolitikai felelős 
 
Az NKFI Hivatal a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szakpolitikai felelősi 
feladatok alapján a 2015-ben és 2016-ban meghirdetett pályázati konstrukciók követése és 
támogatása mellett 2017-ben a KKV-k versenyképessége növelése érdekében GINOP-2.1.8-
17 címmel új pályázati konstrukciót készített el az adaptív innováció támogatására.   
 
Az NKFI Hivatal szakmai javaslata alapján GINOP-8.1.3/B-17, és a VEKOP-2.1.2-17 címmel 
intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram indult, amelynek részletes kidolgozásában az 
NKFI Hivatal részt vett.  
 
Szakpolitikai felelősként az NKFI Hivatal részt vett az operatív programokat felügyelő 
Monitoring Bizottságok munkájában, és az egyes, folyamatban lévő pályázati konstrukciók 
Döntés-előkészítő Bizottságaiban. 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv 
 
A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv egy roadmap típusú dokumentum, mely átfogó 
képet ad a hazai kutatási infrastruktúrákról. Az útiterv elkészítése a Nemzeti Kutatási 
Infrastruktúra Bizottság szakmai munkája és az NKFI Hivatal koordinációja révén fog 
megvalósulni. 
 
Fejlesztések 
 
Az NKFI Hivatal eleget téve az Európai Bizottság 651/2014 EU rendelet (általános 
csoportmentességi rendelet) - 26. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Az 
infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést 
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átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.”, létrehozta és üzemelteti a 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert. 
 
Az NKFI Hivatal 2017. évben létrehozta a KFI pályázati adattár információs rendszert, amely 
egy egységes szerkezetű KFI elemző adatbázis. A rendszerben található adatok és a rendszer 
által nyújtott szolgáltatások a KFI területén aktív államigazgatáson belüli és azon kívüli 
szervezetek hálózatosodási, stratégia-alkotási és piacelemzési tevékenységét is elősegítik. 
 
Az átlátható és hatékony versenypályázati és értékelési rendszert kiszolgáló, könnyen 
áttekinthető, felhasználóbarát, teljes körű KFI információbázison alapuló honlap fejlesztését 
célzó projekt első szakasza eredményesen lezárult 2017-ben, ennek keretében elkészült az új 
honlap szerkezeti és arculati megújítása, funkcionális megtervezése. A második szakaszban a 
megújított tervek szerinti informatikai fejlesztésre és a tartalmak aktualizálására kerül sor, ami 
2018-ban fejeződik be. 
 
Európai Uniós programok 
 
Az NKFI Hivatal a felelőse a KFI célú hazai és uniós források elosztásának, stratégiailag 
megalapozott, értékteremtő és a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs 
környezet kialakításának, a KFItv. szerinti külön megállapodás és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet szerinti felhatalmazás alapján a GINOP és a VEKOP Irányító Hatóságai által 
meghirdetett egyes felhívások szakpolitikai szempontú véleményezésének. A 
megállapodásnak megfelelően az alábbi felhívásokra beérkezett pályaművek vonatkozásában 
KFI szempontú szakpolitikai támogathatóságára vonatkozó véleményt csak az NKFI Hivatal 
adhat. Mindezek alapján a GINOP-VEKOP felhívásokhoz kapcsolódóan összesen 206 db 
szakpolitikai vélemény került kiadásra. 
 
- GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 
- GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az 

innováció vezérelt exportbővítés érdekében 
- GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 
- VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések 
 
Az NKFI Hivatal megállapodást kötött a GINOP és a VEKOP Irányító Hatóságaival, 
miszerint az általuk egyedileg kezdeményezett, az Irányító Hatóságok által kötött támogatási 
szerződések módosítására és szakmai beszámolók véleményezésére vonatkozó egyedi 
esetekben az NKFI Hivatal mint szakpolitikai véleményező és ellenőrző szerv jár el. 
 
Az NKFIH Hivatal megállapodást kötött a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel, a 
megállapodás szerint 2017. december 1. napjától a Hiventures Zrt. megkeresése alapján az 
NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési és innováció szakpolitikai véleményező szervként jár el a 
GINOP 8. prioritási tengelye (4. beruházási prioritás: Termelő és szolgáltató vállalkozások 
támogatása a KFI területén) konstrukciókban. 
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Nemzetközi együttműködések 
 
Az NKFI Hivatal koordinátorként két pályázatot is nyert 2016-ban a Horizont 2020 
„Teaming” elnevezésű kutatási kiválóság program második fázisában. A kiváló magyar és 
nemzetközi szakmai partnerekből álló két győztes konzorcium (EPIC projekt az intelligens 
gyártástechnológiák és a HCEMM projekt a molekuláris medicina területén) összesen 26 
millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást nyert el kiválósági központok megvalósítására. 
Mindkét projekt 2017. április 1-jén indult. Az NKFI Hivatal szerepe elsősorban – a projekt 
koordinációs feladatainak ellátásán túl az első évben – a kormányzat szakmai és pénzügyi 
elkötelezettségének, illetve a projektek hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való 
összhangjának a biztosítása. 
 
2017 őszén az NKFI Hivatal szakértői csoport közreműködésével megkezdte az eddigi 
magyar részvétel általános tapasztalatainak összegzését, a magyar szempontból kiemelten 
fontos jövőbeli stratégiai irányok meghatározását (hazai FP9 álláspont). A szakértői csoport a 
hazai, illetve nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikákat jól ismerő, valamint 
az eddigi uniós keretprogramok alakulását is figyelemmel kísérő, elismert akadémiai, 
egyetemi és vállalati vezetőkből, továbbá a szakpolitikai és közfeladataik körében érintett 
intézmények szakértőiből áll. A szakértői csoport részvételével 2017. november végére 
alakult ki a következő uniós kutatási és innovációs keretprogramra vonatkozó magyar 
álláspont, amelyet 2017. november 30-án mutatott be az NKFI Hivatal elnöke Brüsszelben. 
 
Az NKFI Hivatal dolgozta ki a V4 magyar elnökség kutatás-fejlesztési és innovációs 
prioritásait, ez alapján 2017-ben a következő tevékenységek, események valósultak meg: 
  
− a magyar elnökség folytatta a 2016-ban indult V4+Korea Knowledge Sharing 

Programot, amelynek 2017/18-as témája a „KKV-k innovációja – különös tekintettel a 
technológiatranszferre” volt. A programban magyar szakmai partnerként az NKFI 
Hivatal vesz részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium operatív koordinációja 
mellett; 

− a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együtt az NKFI Hivatal közreműködik a V4 
országok és Izrael képviselőiből felállított munkacsoportban, amelynek célja, hogy 
együttműködési javaslatokat dolgozzon ki a visegrádi országok és Izrael között az 
innováció területén, többek között képzési programok és tapasztalatcserét segítő 
események támogatásával;  

− az NKFI Hivatal és az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága, 
valamint Kutatási és Innovációs Főigazgatósága közös szervezésében a visegrádi 
országok kis- és közepes vállalkozásainak, ipari vállalatainak és kutatóintézeteinek Ipar 
4.0 típusú együttműködését, konzorciumépítését és közös projekttervezését ösztönző 
konferencia és workshop volt 2017. szeptember 20-án Budapesten. A rendezvényen 14 
országból kb.100-an vettek részt.  

 
Az EU Horizont 2020 keretprogramban való részvétel támogatására az NKFI Hivatal 2017-
ben 22 tájékozató rendezvényt, pályázati konzultációt szervezett a hazai pályázói kör számára, 
illetve az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartó (NCP) munkatársai további 20 rendezvényen 
vettek részt meghívott előadóként, mintegy 2600 érdeklődőhöz juttatva el a programra 
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vonatkozó aktuális információkat. A rendezvényeken túl az NCP-munkatársak személyre 
szabott pályázati tanácsadást is folytatottak, mintegy 2000 e-mail-es, telefonos, vagy 
személyes megkeresésre válaszoltak.   
 
A Horizont 2020 programból a 2017. év végéig mintegy 195,55 millió eurót nyert el 748 
magyar pályázó intézmény. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az 
élelmezésbiztonság, a Marie-Skłodowska Curie akciók, az információs és kommunikációs 
technológiák, az intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés, valamint a biztonságos, 
tiszta és hatékony energia területeken született.  A legnagyobb összegű H2020 támogatáshoz 
az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain, az ICT, a „Részvétel szélesítését” célzó 
akciókban, az élelmezésbiztonság, a közlekedés és az egészségügy területen jutottak a magyar 
pályázók. 
Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (Directorate General for 
Regional and Urban Policy - DG REGIO) 2016 közepén indította el a tudásháromszög közép-
európai résztvevőinek hatékony, hosszú távú, a nemzeti/regionális intelligens szakosodási 
innovációs stratégia (RIS3) végrehajtása érdekében történő együttműködését és 
tapasztalatcseréjét célzó kezdeményezését. Ennek részeként Magyarország, ezen belül az 
NKFI Hivatal vállalta az Ipar 4.0 téma koordinálását. 2017 szeptemberében 14 ország 140 
résztvevőjével megrendezésre került a Közép-európai együttműködés a korszerű gyártásért 
elnevezésű rendezvény, amelynek célja konkrét regionális projekt-együttműködések 
előkészítésének ösztönzése, konzorcium-építés, együttműködési lehetőségek bemutatása az 
Ipar 4.0 témában aktív, kutatás-fejlesztési együttműködésekre nyitott szereplők (felsőoktatás, 
kutatóintézet, vállalkozás, kutatás-és innováció támogató intézmények, finanszírozók) 
számára. 
 

Kommunikáció, nyilvánosság  

A rendszeres tájékoztató fórumok sorában kiemelt helyen szerepelnek a KFI Versenypályázati 
tükör című rendezvények, amelyeken a Hivatal részletes tájékoztatást ad az anonim szakértők 
és értékelő testületek munkájáról, a versenypályázati értékelői rendszer adott évi pályázati 
konstrukcióira vonatkozó tanulságokról, az értékelési és pályázói tapasztalatokról. 2017-ben 
három kiemelt pályázói értékelői fórum került megrendezésre:  

− KFI versenypályázati tükör - Pályázói-értékelői fórum a felfedező kutatásokat ösztönző 
pályázati programokról, 2017. február 1. 

− KFI versenypályázati tükör – Pályázói-értékelői fórum az innovációs programokról, 
2017. február 14. 

− KFI versenypályázati tükör - a Horizont 2020 keretprogram pályázói-értékelői fóruma. 

A Hivatal évente több alkalom ad tájékoztatást a KFI versenypályázati támogatási adatok és 
az NKFI Alapból történt kifizetések alakulásáról. A 2017 végén megjelent összesített 
adatokról szóló közleményben nyilvánosságra hoztuk a főbb támogatási adatokat, hogy 2015 
óta 3000 projekt összességében közel 600 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő 
támogatásáról született döntés, és a támogatás több mint felét, mintegy 300 milliárdot 
vállalkozások nyertek el. A közfinanszírozású versenypályázatok eredményességét is tükröző 
főbb K+F statisztikai adatok és rangsorok megjelenésekor a Hivatal elemzést és módszertani 
magyarázatot tesz közzé. 2017-ben a Hivatal 25 sajtóközleményt adott ki, és 1725 érdemi 
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médiaemlítés azonosítható a Hivatallal kapcsolatban. A magyar innovációt népszerűsítő 
vándorkiállítás, a Smart Hungary, illetve annak adaptációja 2017-ben számos hazai és külföldi 
rendezvényen szerepelt, többek között a TéT szakdiplomaták és külképviseletek munkáját is 
segítve Melbroune-ben Párizsban, Jordániában, Brazíliában, Indiában, Pekingben, Szöulban, 
Tel-Avivban. 
 
Jogi és igazgatási feladatok 
 
Az NKFI Hivatal a 2017. évben is elvégezte a hivatal szervezetét és működését rendező 
normatív utasítások és további belső szabályzatok felülvizsgálatát, illetve elkészítette a 2017. 
évben újonnan megalkotandó szabályozásokat. Ez utóbbi körben kiemelkedő az NKFI Hivatal 
részvételével vagy a hivatal tulajdonosi joggyakorlásában működő gazdasági társaságok 
kezelésének egységes eljárásrendje, amelyet az NKFI Hivatal elnöke utasításban határozott 
meg (az ügyintézés menete ennek megfelelően egységes alapelvek szerint, a felelős 
szakterületek kompetenciáját pontosan követve történik), továbbá a Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ Szakmai Felügyelő Testülete működéséhez szükséges jogi keretek 
kialakítása mind az NKFI Alapból, mind a GINOP-ból támogatott FIEK-ek esetén. 
 
2017. januárjában lépett hatályba a KFItv. módosítása, amely egyrészt az NKFI Hivatal 
létrehozása óta eltelt jogalkalmazási tapasztalatok alapján eszközölt korrekciókat tartalmaz, 
másrészt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kezdeményezett, projektcsoport 
minősítésével kapcsolatos eljárási szabályokat teremtett meg. 
 
Átadásra került az NKFI Hivatal új központi irattára, amelyben az iratok átvétele és kezelése a 
vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően történik. Az NKFI Hivatal 
egyidejűleg felülvizsgálta és – részben külső közreműködő igénybe vételével – elvégezte a 
jogelőd intézmények iratainak felülvizsgálatát, rendszerezését és egyrészt az újonnan 
kialakított hivatali központi irattárban való szabályszerű elhelyezését, másrészt a 
jogszabályban meghatározott iratoknak a Belügyminisztérium által működtetett központi 
irattárba történő átadását. 
 
Az NKFI Hivatal áttekintette a jogelőd intézmények pályázati iratkezelési gyakorlatát és a 
hivatal elnökének rendelkezése alapján elkészült ezen iratok egységes, a hivatali tanúsított 
iratkezelési rendszerben és rendben történő kezelésének kialakítása, így eleget téve a 
köziratokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 
 
Humánpolitikai feladatok 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényből (Kttv.) és végrehajtási 
rendeleteiből fakadó kiemelt feladat volt 2017. május 1-től elektronikus útra terelni a 
munkáltatói jognyilatkozatok és megállapodások kiadmányozását és közlését, ezért kiemelt 
feladatként jelentkezett az elektronikus HR ügyintézéssel kapcsolatos technikai és 
szabályozási feltételek kialakítása.  
 
Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) 37. §-a alapján várható volt, 
hogy 2018. január 1. napjától az NKFI Hivatal – mint központi államigazgatási szerv – az 

4803



 

 

Áttv. hatálya alá kerül, ezért az NKFI Hivatal megkezdte a jogviszonyváltásra történő 
felkészülést. Később az Áttv. 37. § módosításra került oly módon, hogy a hatály kiterjesztését 
2019. január 1. napjára tette át, így a felkészüléssel kapcsolatos feladatok átütemezésre 
kerültek.  
 
Az üres álláshelyek hatékonyabb betöltése érdekében beszerzésre került a HRMaster nevű 
informatikai program, amelynek éles üzemű bevezetése áthúzódott 2018-ra. 
  
A NEXON humánügyviteli rendszer bevezetése tárgyában 2016-ban indult projekt teljesítése 
2017. május hónapban – a jogszabálykövető fejlesztés megvalósításával – lezárásra került. A 
projekt eredményeként az NKFI Hivatal elektronikus személyügyi nyilvántartása a 
NEXONhrm rendszerben történik, a Magyar Államkincstár KIRA programjába történő 
adatátadással, továbbá a program több almoduljával egyidejűleg (NEXON4 dolgozói 
önkiszolgáló felület, NEXONtime, Szervezet-menedzsment rendszer) bevezetésre került a 
NEXON humánügyviteli rendszer cafeteria modulja. 
 
Belső ellenőri tevékenység 
 
A szervezetileg és funkcionálisan független belső ellenőrzés működése az év során 
folyamatosan biztosított volt. A bizonyosságot adó feladatvégzése keretében a belső ellenőrzés 
a belső kontrollrendszer 5 elemének vizsgálatán keresztül kiemelten ellenőrizte a 
követeléskezelés, a szabálytalanságkezelés, a pályázatkezelés folyamatát, a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlásának szabályszerűségét.  
 
A 2017. évben lezárt ellenőrzések során tett 58 megállapítás alapján előírt 57 intézkedésből 52 
határideje járt le 2017. évben. A 2016. évről áthúzódó 9 db intézkedési tervi feladattal együtt a 
tárgyévben lejáró összesen 61 intézkedésből 59 határidőben teljesült (a végrehajtás aránya 
96,7%), két esetben részteljesítés történt, azonban az intézkedések maradéktalan végrehajtására 
a szükséges intézkedéseket a felelős vezetők megtették.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § (1) bekezdésének megfelelően az ellenőrzött szervezeti 
egységek vezetői az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról 
írásban beszámoltak a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal 
tájékoztatásul megküldték a belső ellenőrzési vezető részére is.  
 
Az év során a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége keretében rendszeresen került sor a 
belső kontrollrendszer egyes elemeit érintő egyeztetésen való részvételre, az integrált 
kockázatkezelési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslattételre, tanácsadásra. 
 
Az NKFI Hivatal a 2017. évben teljes körűen biztosította a KFItv.-ben meghatározott, az 
NKFI Alapból finanszírozott támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok szakmai, 
személyi és infrastrukturális feltételeit: teljes folyamatában elvégezte a pályázati felhívások 
közzétételétől a pályázatok szakmai és pénzügyi lebonyolításáig terjedő feladatokat, valamint 
az ezt követő ellenőrzési és követeléskezelési tevékenységeket. 
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Az 1. NKFI Hivatal cím 2017. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége 
 
A 2017. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 4.475,9 millió forint, 
amelynek fedezetét részben 2.761,0 millió forint összegű bevétel és 1.714,9 millió forint 
összegű támogatás biztosítja.  
 
A 2016. évi teljesítéshez képest a 2017. évi kiadási előirányzat felhasználása 80,8%-ban 
realizálódott. A csökkenés elsősorban a 2016. évi alapkezelői díj fel nem használt része 
visszautalásának csökkenésével indokolható. Ez 2015. évben 1.692,2 millió forint volt, 
azonban a 2016. évi fel nem használt összeg 924,9 millió forintot tett ki. A bevételek 6,7%-os 
növekedést mutatnak, mely többlet jellemzően a projektbevételekből származik. 
 

Megnevezés 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 227,4 4 475,9 4 475,9 5 034,8 4 223,0 80,8 83,9 

  
ebből: személyi 

juttatás 

1 410,7 1 961,3 1 961,3 1 834,6 1 491,5 105,7 81,3 

Bevétel 2 702,9 2 761,0 2 761,0 2 884,4 2 884,4 106,7 100 

Támogatás 1 325,9 1 714,9 1 714,9 893,0 893,0 67,4 100 

Költségvetési 

maradvány 

2 455,9   1 257,4 1 257,4 51,2 100 

Létszám (fő)  189    186 98,4  

 
A költségvetés végrehajtása során történt módosítások: 
  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(fő) 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 4 475,9 2 761,0 1 714,9 1 961,3 245 

Módosítások jogcímenként *           

Előző évi maradvány igénybevétel 1 257,4 1 257,4  74,5   

Nemzetközi tagdíjak megelőlegezett összege 38,5 38,5       

NGM/2977/5/2017. számú intézkedés alapján 

többlettámogatás a garantált bérminimum 

emeléséhez 

1,2   1,2 1,0   

432/2016. (XII.15.) Korm. rend., 1301/2017. 

(VI.7.) Korm. határozat alapján 

többlettámogatás biztosítása a 2017. évi 

kompenzáció fedezetére 

0,8   0,8 0,6   
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NKFI Alap pályázati elszámolásához 

kapcsolódó bevétel 
1,6 1,6   1,6   

Nemzetközi projektekből származó bevétel 12,6 12,6   5,7   

Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-

NGM-KEF háromoldalú megállapodás alapján 
-81,0   -81,0 -2,0   

Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú 

megállapodás alapján 
      -4,8   

Működési többletbevétel előirányzat növekedése 28,4 28,4   28,4   

Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi 

tagdíjak alcímre 
-716,9   -716,9 -244,6   

Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM 

közötti megállapodás alapján 
-2,2   -2,2     

2029/2017. (XII.27.) Korm. hat. alapján 

szociális hozzájárulási adó csökkentés 
-23,8   -23,8     

Norvég Alap pályázati előleg 42,3 42,3   12,9   

2017. évi módosított előirányzat 5 034,8  4 141,8  893,0  1 834,6  245  

 
Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte: 
 
- a 2016. évi maradvány igénybevétele 1.257,4 millió forint összegben növelte a tárgyévi 

kiadási előirányzatot; 
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt 

fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.) 
NKFIH utasítás hatályba lépését megelőzően az NKFI Hivatal az előirányzat-
felhasználási keretszámlájáról megelőlegezte a fizetendő tagdíj hozzájárulásokat. A 
megelőlegezett hozzájárulások fedezete az utasítás hatályba lépését követően 
megtérítésre került az NKFI Hivatal számára, összesen 38,5 millió forint összegben; 

- az NGM/2977/2017. iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelésének következtében 1,2 millió 
forint, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) 
Korm. határozat alapján 0,8 millió forint többlettámogatás érkezett; 

- a nemzetközi és hazai projektekhez kapcsolódóan összesen 54,9 millió forinttal 
növekedett a bevételi előirányzat. 
 

Az év folyamán a módosított előirányzatot csökkentette: 
 
- az NKFI Hivatal és a KEF között létrejött Szolgáltatási megállapodás alapján az NKFI 

Hivatal egyszeri előirányzat átcsoportosítással és az NKFI Alaptól átvett pénzeszköze 
terhére átutalással biztosítja a szükséges fedezetet a szolgáltatás igénybevételére. 2017. 
évben az átcsoportosított összeg 81,0 millió forint; 

- a hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében fejezeten belül a Nemzetközi tagdíjak 
alcím javára 716,9 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra; 

- a 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat értelmében az NKFI Hivatal és a 
Belügyminisztérium megállapodást kötött a központi államigazgatási szervek 
iratanyagának hosszú távú megőrzése és tárolása céljából, amelynek keretében a 2,2 
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millió forint előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra; 
- a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás keretében 

valósult meg a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről 
szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása, ennek keretében 
23,8 millió forinttal csökkent az NKFI Hivatal támogatási előirányzata. 
 

Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
Kiemelt állami nagyberuházást az NKFI Hivatal nem valósított meg. 
 
Az NKFI Hivatal állampapírt nem vásárolt, azzal nem rendelkezett. 
 
Tulajdonosi joggyakorlás, vagyongazdálkodás, üzemeltetés 
 
Az NKFI Hivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) között 
2015. október 29. napján hatályba lépett, SZT 105048 számon megkötött Megbízási szerződés 
alapján az NKFI Hivatal látja el határozatlan ideig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Bay Zoltán Nkft.) állami 
tulajdonú társasági részesedésével kapcsolatos részvényesi feladatokat. Az ehhez szükséges 
meghatalmazást az MNV Zrt. évente, a következő év szeptember 30. napjáig terjedő hatállyal 
adja ki.  
 
A Bay Zoltán Nkft. a 2016. évben kezdeményezte a Budapest, 3823/6 hrsz. alatt felvett, 
természetben a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 132-144. szám alatt található ingatlan (a 
továbbiakban: Innovációs Park) vagyonkezelésbe vételét. Az NKFI Hivatal az Innovációs 
Park Bay Zoltán Nkft. általi vagyonkezelésbe vételéhez hozzájárult.  A társaság és a 
tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. között 2017. május 12. napján megkötésre került a 
vagyonkezelési megállapodás és az ingatlan fizikai átadás-átvétele is megtörtént. 
 
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: ELI-HU Nkft.) felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet alapján 
2024. december 31-ig a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat az NKFI Hivatal látja el. A 
hivatal e minőségében végrehajtandó feladatainak az év során eleget tett. 
 
Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) a világ legnagyobb és Európa első 
keményröntgen-szabadelektronlézere lesz, melyet az XFEL GmbH (Kft.) működtet a DESY 
(Deutsches Elektronen-Synchroton) kutatási központban, Németországban, Hamburg 
közelében. Magyarország teljes jogú tagként a költségek 1%-át vállalta, az ennek fejében 
megszerzett tulajdoni részesedés kezelője az NKFI Hivatal.  
 
A kutatási infrastruktúrához való csatlakozással jellegében új, átütő eredmények elérésére 
nyílik majd lehetőség a molekuláris biológia, genomika, orvosdiagnosztikai és terápiai 
alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok területén. A Kft-ben való 1 
%-os részesedés és tagdíjfizetés révén a magyar kutatók lehetőséget kapnak, hogy 
hozzáférjenek a röntgen-szabadelektronlézer nagyberendezéshez és azon a részesedés által 
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biztosított nyalábidő mértékéig méréseket végezzenek. 
Az NKFI Hivatal részesedései: 
 

Gazdálkodó 

szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 

értéke (millió 

forint) 

Állami tulajdoni részesedés 

mértéke 

Költségvetési 

támogatás 

összege (millió 

forint) 

Költségvetési 

támogatás célja 
aránya összege 

XFEL GmbH 211 063,7 1% 
0,08 millió 

forint 
491,1 

Tagi hozzájárulás az 

NKFI Alapból  

ELI-HU Nkft. 32,96 90,48 % 
29,8 millió 

forint 
2 988,3 

Működési 

költségeinek és egyéb 

ráfordításainak 

finanszírozásához 

nyújtott 2017. évi 

támogatás 

 
Az NKFI Hivatal és a KEF között létrejött NKFIH-1059-2/2017. számú, ingóságok 
vagyonkezelői jogának költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés keretében 
az NKFI Hivatal 3 darab Skoda Fabia Combi típusú személygépjármű vagyonkezelői jogát 
átruházta az Nvt. 11. § (9) bekezdése, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján. 
 
Az NKFI Hivatal 2017. év közben immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök 
beszerzésére 9,15 millió forint összeget fordított. Többek között a Microsoft licencek, 
irodabútorok, informatikai eszközök (adapterek, nyomtatók) és műszaki cikkek beszerzése a 
hivatali munkavégzéshez elengedhetetlen volt. 
 
A feleslegessé vált, megrongálódott, használaton kívül helyezett, elektronikai és egyéb gépek, 
berendezések selejtezésére egy alkalommal került sor. A selejtezett eszközök bruttó értéke - 
összesen 25,0 millió forint értékben - kivezetésre került a nyilvántartásból. A veszélyes 
hulladéknak minősülő elektronikai berendezések tekintetében a megsemmisítési eljárást 
szerződés alapján a Büntetés-végrehajtási Intézet által kijelölt Pálhalmai Agrospeciel Kft. 
végezte el. 
 
Az NKFI Hivatal költségvetésében 2016. évben összesen 1.257,4 millió forint maradvány 
keletkezett, melyből 2017. évben 1.201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány kifizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a 
meghiúsult maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 56,4 millió 
forint összegben átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útdíj rendszerek 
működtetése fejezeti kezelésű előirányzat javára. 
 
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2017. évi előirányzatainak 
felhasználását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe 
sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.) 
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NKFIH utasítás határozza meg. 
 
2/1. cím Nemzetközi tagdíjak 
Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően számos nemzetközi 
kutatási szervezet tagja, illetve számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. Ezen 
együttműködések az alapkutatástól kezdve az innovatív termékek piacosítását célzó 
tevékenységekig a kutatás-fejlesztési és innovációs lánc teljes skáláját lefedik. Ezek az 
együttműködések, többek között, hozzájárulnak a kutatói mobilitás erősítéséhez, a legújabb 
kutatási eredmények megismeréséhez, a legkorszerűbb tudás megszerzéséhez, valamint az 
innovatív termékek piacra vitelével közvetlen gazdasági hasznot is termelnek 
Magyarországnak. A nemzetközi együttműködésekben való részvétel hozzájárul mind az 
akadémiai, mind az üzleti szféra tevékenységének általános minőségi fejlesztéséhez, ami 
szintén elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. 
 

Nemzetközi tagdíjak előirányzat alakulása 2017-ben 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 2 676,4 498,9 2 177,5 

Módosítások jogcímenként *       

Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről 716,9   716,9 

2017. évi módosított előirányzat 3 393,3 498,9 2 894,4 

 
A Nemzetközi tagdíjak alcím 2017. évben fedezetet nyújtott számos nemzetközi 
megállapodásban foglalt tagi hozzájárulásra. Az NKFI Hivatal által teljesített hozzájárulás 
megteremti a lehetőséget a hazai kutatók számára több kiemelkedő kutatási infrastruktúrához 
való hozzáféréshez (CERN, European Spallation Source, EMBL stb.). 
 

Megnevezés 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 982,2 2 676,4 2 676,4 3 393,3 3 387,6 113,6 99,8 

Bevétel 532,4 498,9 498,9 498,9 498,9 93,7 100 

Támogatás 2 449,8 2 177,5 2 177,5 2 894,4 2 894,4 118,1 100 

 
A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 2.676,4 millió forint volt, mely év közben 
3.393,3 millió forintra változott. 
 
Az előirányzat a fejezeten belüli átcsoportosítással került növelésre, az 1. cím NKFI Hivatal 
terhére 716,9 millió forint került átcsoportosításra, ezáltal biztosítva a 2017. év végén 
fizetendő kutatási infrastruktúrák tagi hozzájárulását. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

 - saját intézmény (1 db) 38,5  38,5 

 - egyéb (nemzetközi szervezet – 15 db) 3 349,1  3 349,1 

Összes kifizetés 3 387,6  3 387,6 

 
2017. év végén 5,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
2/3. cím Fejezeti stabilitási tartalék 
A 2/3. Fejezeti stabilitási tartalék alcím előirányzata év közben csökkentésre került a fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 39,7 0 39,7 

Módosítások jogcímenként *       

2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása -39,7   -39,7 

2017. évi módosított előirányzat 0 0 0 

 

Megnevezés 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. 

évi 

tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 39,7 39,7 0 0     

Támogatás 0 39,7 39,7 0 0     

 
2/4. cím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
támogatása 
A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések 
támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján az NKFI Hivatal 3.000,0 millió forint összegben támogatást biztosít az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 
finanszírozásához. A kormány határozatban rögzített keretösszegből 2017. évben 2.000,0 
millió forint állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében. 
 
A beruházás megvalósítása a 2017. évben nem érte el azon állapotot, hogy az NKFI Hivatal 
támogatási szerződés keretében kifizetést teljesíthessen a kormányhatározatban rögzített 
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feladatok finanszírozásához, ezért ezen fejezeti kezelésű előirányzatot meghiúsulás miatt a 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 
27.) Korm. határozat csökkentette. 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 2 000,0 0 2 000,0 

Módosítások jogcímenként *       

2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat végrehajtása -2 000,0   -2 000,0 

2017. évi módosított előirányzat 0 0 0 

 

Megnevezés 

2016. 

évi tény 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. 

évi 

tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 2 000,0 2 000,0 0 0     

Támogatás 0 2 000,0 2 000,0 0 0     

 
2/5. cím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása 
 
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 
kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet, valamint az ELI-HU Kutatási és 
Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal 
támogatási szerződés keretében, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott formában, 
2.988,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ELI-HU Nkft. részére: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 

Módosítások jogcímenként *       

1051/2017. (II.3.) Korm. határozat végrehajtása 1 623,2   1 623,2 

Előző évi maradvány igénybevétele 1 300,0 1 300,0   

ELI-HU Nkft. 2016. évi fel nem használt 

támogatása 

65,1 65,1   

2017. évi módosított előirányzat 2988,3 1365,1 1623,2 

4811



4812



2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS H IVATAL

KIADÁSOK 8 209,6 9 192,0 -- 10 599,01 352,41 310,3-438,39 192,0 11 416,4

1. Költségvetési szerv 5 227,4 4 475,9 -- 4 223,01 352,4-771,7-21,84 475,9 5 034,8
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 410,7 1 961,3 -- 1 491,590,0-218,31,61 961,3 1 834,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 423,3 523,3 -- 396,437,9-30,5-23,4523,3 507,3

01/03  Dologi kiadások 915,8 1 926,3 -- 1 053,5-46,9-510,8--1 926,3 1 368,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 2 447,9 -- -- 1 269,91 269,9------ 1 269,9

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

02/06  Beruházások 29,7 65,0 -- 11,71,5-12,1--65,0 54,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 982,2 4 716,1 -- 6 376,0--2 082,0-416,54 716,1 6 381,6

2 982,2 4 716,1 -- 6 376,0--2 082,0-416,54 716,1 6 381,6
BEVÉTELEK 4 535,3 3 259,9 -- 3 448,495,093,5--3 259,9 3 448,4

1. Költségvetési szerv 2 702,9 2 761,0 -- 2 884,495,028,4--2 761,0 2 884,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 832,4 498,9 -- 564,0--65,1--498,9 564,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 455,9 -- -- 2 557,41 257,41 300,0---- 2 557,4

1. Költségvetési szerv 2 455,9 -- -- 1 257,41 257,4------ 1 257,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 1 300,0--1 300,0---- 1 300,0

TÁMOGATÁSOK 3 775,7 5 932,1 -- 5 410,6---83,2-438,35 932,1 5 410,6

1. Költségvetési szerv 1 325,9 1 714,9 -- 893,0---800,1-21,81 714,9 893,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 449,8 4 217,2 -- 4 517,6--716,9-416,54 217,2 4 517,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 189,0 -- -- 186,0-------- --

1. Költségvetési szerv 189,0 -- -- 186,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 557,3 -- -- -- -- -- -- -- 817,4
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS H IVATAL

NKFI Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )1

KIADÁSOK 5 227,4 4 475,9 -- 4 223,01 352,4-771,7-21,84 475,9 5 034,8 -- --

1 Működési költségvetés 5 197,7 4 410,9 -- 4 211,31 350,9-759,6-21,84 410,9 4 980,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 410,7 1 961,3 -- 1 491,590,0-218,31,61 961,3 1 834,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 167,9 1 597,6 -- 1 254,0------1 597,6 1 474,9

Külső személyi juttatások 242,8 363,7 -- 237,5------363,7 359,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

423,3 523,3 -- 396,437,9-30,5-23,4523,3 507,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 915,8 1 926,3 -- 1 053,5-46,9-510,8--1 926,3 1 368,6 -- --

Készletbeszerzés 8,3 45,0 -- 7,5------45,0 15,4

Kommunikációs szolgáltatások 92,6 234,0 -- 180,1------234,0 283,5

Szolgáltatási kiadások 556,5 1 145,8 -- 660,7------1 145,8 733,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 46,5 157,2 -- 68,4------157,2 110,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 211,9 344,3 -- 136,8------344,3 225,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 447,9 -- -- 1 269,91 269,9------ 1 269,9 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 14,7 -- -- 38,7-------- 38,7

Elvonások és befizetések 4,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 428,5 -- -- 1 228,2-------- 1 228,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

2 Felhalmozási költségvetés 29,7 65,0 -- 11,71,5-12,1--65,0 54,4 -- --

 / 6 Beruházások 29,7 65,0 -- 11,71,5-12,1--65,0 54,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 20,4 -- 0,6------20,4 17,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 4,9 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,9 22,4 -- 1,1------22,4 16,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 16,7 8,4 -- 7,5------8,4 8,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6,2 13,8 -- 2,5------13,8 11,6

BEVÉTELEK 2 702,9 2 761,0 -- 2 884,495,028,4--2 761,0 2 884,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 526,4 2 701,0 -- 2 783,582,5----2 701,0 2 783,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 526,4 2 701,0 -- 2 783,5------2 701,0 2 783,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

4 Működési bevételek 36,1 10,0 -- 38,4--28,4--10,0 38,4

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

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,9 -- -- ---------- --

4814



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

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 33,8 10,0 -- 38,4------10,0 38,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 90,4 -- -- 12,512,5------ 12,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 90,4 -- -- 12,5-------- 12,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 455,9 -- -- 1 257,41 257,4------ 1 257,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 455,9 -- -- 1 257,41 257,4------ 1 257,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 455,9 -- -- 1 257,41 257,4------ 1 257,4

Maradvány igénybevétele 2 455,9 -- -- 1 257,41 257,4------ 1 257,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 455,9 -- -- 1 257,4-------- 1 257,4

TÁMOGATÁSOK 1 325,9 1 714,9 -- 893,0---800,1-21,81 714,9 893,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 325,9 1 714,9 -- 893,0---800,1-21,81 714,9 893,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 325,9 1 714,9 -- 893,0---800,1-21,81 714,9 893,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 325,9 1 714,9 -- 893,0---800,1-21,81 714,9 893,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 189,0 -- -- 186,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 257,3 -- -- -- -- -- -- -- 811,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

Nemzetközi tagdíjak ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )12

KIADÁSOK 2 982,2 2 676,4 -- 3 387,7--716,9--2 676,4 3 393,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 982,2 2 676,4 -- 3 387,7--716,9--2 676,4 3 393,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 982,2 2 676,4 -- 3 387,7--716,9--2 676,4 3 393,3

Nemzetközi kötelezettségek 2 982,2 2 676,4 -- 3 349,1------2 676,4 3 354,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 38,6-------- 38,6

BEVÉTELEK 532,4 498,9 -- 498,9------498,9 498,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 532,4 498,9 -- 498,9------498,9 498,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

532,4 498,9 -- 498,9------498,9 498,9

TÁMOGATÁSOK 2 449,8 2 177,5 -- 2 894,4--716,9--2 177,5 2 894,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 449,8 2 177,5 -- 2 894,4--716,9--2 177,5 2 894,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 449,8 2 177,5 -- 2 894,4--716,9--2 177,5 2 894,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 449,8 2 177,5 -- 2 894,4--716,9--2 177,5 2 894,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5,6

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )32

KIADÁSOK -- 39,7 -- -------39,739,7 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 39,7 -- -------39,739,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 39,7 -- -------39,739,7 --

Tartalékok -- 39,7 -- --------39,7 --

TÁMOGATÁSOK -- 39,7 -- -------39,739,7 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 39,7 -- -------39,739,7 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 39,7 -- -------39,739,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 39,7 -- -------39,739,7 --

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

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása ( 01419 Alapkutatás 
(nem bontott) )

42

KIADÁSOK -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 000,0 -- --------2 000,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- -------2 000,02 000,0 --

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

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01429 Műszaki 
fejlesztés (nem bontott) )

52

KIADÁSOK -- -- -- 2 988,3--1 365,11 623,2-- 2 988,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 481,9--1 058,7423,2-- 1 481,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 481,9--1 058,7423,2-- 1 481,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 481,9-------- 1 481,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 506,4--306,41 200,0-- 1 506,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 506,4--306,41 200,0-- 1 506,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 506,4-------- 1 506,4

BEVÉTELEK 1 300,0 -- -- 65,1--65,1---- 65,1 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 300,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 65,1--65,1---- 65,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 65,1-------- 65,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 300,0--1 300,0---- 1 300,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 300,0--1 300,0---- 1 300,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 300,0--1 300,0---- 1 300,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 300,0--1 300,0---- 1 300,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 300,0-------- 1 300,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 623,2----1 623,2-- 1 623,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 623,2----1 623,2-- 1 623,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 623,2----1 623,2-- 1 623,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 623,2----1 623,2-- 1 623,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 300,0 -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2017. évben

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/05/00/00 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

támogatása (363962)

Új elem

Indoklás: Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet, 
valamint az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1777/2016. (XII. 15.) a Korm. határozat alapján az NKFI 
Hivatal új fejezeti kezelésű előirányzati alcímet hozott létre a Korm. határozatban 
leírtak szerinti finanszírozás céljából.
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 9571

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 29 8793

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

194 76730

I.  besorolási osztály összesen 589 661135

II.  besorolási osztály összesen 20 3527

III.  besorolási osztály összesen 4 4102

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

854 026178

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 3111

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

22 0537

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 25 3658

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 879 391186

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

0186

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0214

Üres álláshelyek száma az időszak végén 034

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 031

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

0186
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

1 NKFI Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 9571

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 29 8793

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

194 76730

I.  besorolási osztály összesen 589 661135

II.  besorolási osztály összesen 20 3527

III.  besorolási osztály összesen 4 4102

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

854 026178

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 3111

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

22 0537

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 25 3658

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 879 391186

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

186

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 214

Üres álláshelyek száma az időszak végén 34

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 31

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

186
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
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A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és 
egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. 
 

KIADÁSOK 
 
Az államadóssággal kapcsolatos összes kiadás 1 141 599,1 millió forint volt 2017-ben, 
amely összeg 195 683,7 millió forinttal (20,7%-kal) haladja meg a 
 945 915,4 millió forintos módosított előirányzatot. Ezen belül a kamatkiadás 
1 091 251,8 millió forint volt, ami 189 933,5 millió forinttal (21,1%-kal) haladta meg a 
901 318,3 millió forintos módosított előirányzatot. 

Az államadósság utáni kamatkiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított 
189 933,5 millió forintos többletkiadását a kedvező piaci helyzetben megvalósított, a 
tervezettet meghaladó forint és deviza visszavásárlások, csereaukciók, valamint a 
tervezetthez képest magasabb lakossági kincstárjegy értékesítés okozta. Növelte továbbá 
a kamatkiadásokat az eredetileg tervezettnél magasabb pénzforgalmi szemléletű 
költségvetési hiány finanszírozása. A visszavásárlások és csereaukciók következtében a 
finanszírozási és a kamatkiadási szerkezet módosult, amely a tervezettnél alacsonyabb 
hozamszint és hitelkamatok mellett csökkentőleg hatott a kamatkiadásokra. 

2017-ben a költségvetés kamatbevételei 61 498,7 millió forinttal voltak magasabbak a 
tervezettnél. A kiadások tehát nagyobb mértékben emelkedtek, mint a bevételek, a nettó 
kamatkiadások mindösszesen 128 434,8 millió forinttal haladták meg a terveket. A nettó 
eredményszemléletű kamatkiadás 936 805,2 millió forint volt 2017-ben, ami 2,0 %-kal 
csökkent a tervezett 956 168,3 millió forinthoz képest. 
 

1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 
 
A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 21 383,1 millió forinttal lettek magasabbak 
a módosított előirányzatnál, és 252 271,4 millió forintot tettek ki. A devizában fennálló 
hiteleknél 4139,3 millió forint, a külön előirányzattal nem rendelkező ún. mark-to-market 
betétek utáni kamatokon 1315,6 millió forintos negatív kamatkiadás, míg a 
devizakötvényeknél 26 838,0 millió forint kiadásnövekedés valósult meg. A tervekhez 
képesti kamatkiadás növekedést a piaci devizakötvények év közbeni eredetileg nem 
tervezett visszavásárlása okozta, amelynek következtében a visszavásárolt 
devizakötvények előrehozott kamatfizetésére került sor. A 2017-ben első ízben 
végrehajtott devizakötvény-csere során visszavásárolt USD kötvények egyszeri 
kamatkiadást jelentettek. Az év során kamatmegtakarítást eredményezett az ún. mark-to-
market betétek negatív kamatozása, az alacsony kamatszint, a Paks2 hitel tervezettnél 
későbbi lehívása, valamint az előirányzat tervezésekor még nem tervezett 2016-ban 
megvalósult devizahitel előtörlesztés. 

2017-ben az euró átlagos árfolyama 309,21 Ft/euró volt, ami kissé kedvezőbb a 
költségvetési törvényben tervezett 312,0 Ft/eurónál 

A devizahitelek kamatelszámolásai címsoron a kifizetett kamatok összesen 
4139,3 millió forinttal lettek alacsonyabbak a tervezettnél, és 23 194,8 millió forintot 
tettek ki. E címsoron található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett 
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hosszú lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése, az egyéb devizahitelek, 
azaz az átvállalt hitelek kamatai és máshova nem sorolható egyéb devizahitelek kamatai 
is. 

A nemzetközi pénzügyi szervezetektől (Európai Beruházási Bank, Európa Tanács 
Fejlesztési Bank) felvett devizahitelek, illetve az átvállalt devizahitelek után kifizetett 
kamatok összesen 235,9 millió forinttal lettek alacsonyabbak a tervezettnél, és 
21 957,0 millió forintot tettek ki. A megtakarítást alapvetően a tervezettől elmaradó 
kamatszint okozta, amely hatást erősítette a tervezetthez képest alacsonyabb átlagos 
árfolyam. A 2017 során bekövetkezett kamatcsökkenés következtében év végén 0%-os 
kamatozású volt az összes devizahitel 42,9%-a. 

Az Európai Beruházási Banktól felvett devizahitelek után fizetett kamatok összege 
19 476,5 millió forintot tett ki, ami az előirányzat 98,9%-át jelenti. A 223,3 millió forint 
megtakarítás a tervezettnél kisebb devizakamatokból adódott, amit az árfolyamváltozás 
kedvező hatása tovább erősített. 

Az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felvett hitelek esetében is a hozamok csökkenése 
eredményezte a kiadások csökkenését. Ezen a soron 12,6 millió forinttal lett alacsonyabb 
a kamatkiadás, és 2480,5 millió forintot tett ki. 

Az egyéb devizahitelek kamatkiadásai az önkormányzatoktól 2011-ben, 2013-ban és 
2014-ben átvállalt külföldi pénzintézetekkel szemben fennálló devizahitel utáni 
kamatkiadásokat jelenti 205,7 millió forint összegben, ami a kamatszint csökkenések és a 
2016-os nem tervezett előtörlesztések következtében 315,6 millió forinttal kisebb a 
tervezettnél. Továbbá a belföldi pénzintézetekkel szemben fennálló tartozások után 
megfizetett kamatokat jelenti 927,7 millió forint összegben, amely 69,2 millió forinttal 
maradt el a tervezettől a változó kamatozású hitelek kamatmérséklődésének és a 2016-os 
devizahitel előtörlesztések következményeképpen. 

Az egyéb devizahitelek között került elszámolásra az ÁAK-tól 2002-ben átvállalt fix 
kamatozású devizahitelek kamatkiadása, illetve ezen a soron került megtervezésre a 
Paks 2 beruházással kapcsolatos hitel utáni kamatfizetés is. 2017-ben azonban csak az 
ÁAK-tól átvállalt hitelek után keletkezett kamatfizetés 104,4 millió forint összegben, így 
3518,6 millió forinttal kisebb kamatkiadás jelentkezett ezen az előirányzaton. A Paks 2 
beruházással kapcsolatban 2017-ben lehívott hitelrész után 2017-ben még nem volt 
esedékes kamatfizetés. 

A központi költségvetés által 1999-től kibocsátott nemzetközi devizakötvények után 
210 508,2 millió forint összegű kamatkiadást fizetett a központi költségvetés. A 
módosított tervekhez képesti 16 904,5 millió forint összegű többletet elsősorban a 
tervekben nem szereplő, 2017-ben első ízben végrehajtott devizakötvény-csere során az 
ellenértékül visszavett USD kötvények és swapjaik lezárásához kapcsolódó egyszeri 
kamatkiadások okozták. Csökkentőleg hatott a teljesülésre a hozam és árfolyam 
alakulása. 

A belföldi devizakötvények, azaz a Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP) és a 
Letelepedési Magyar Államkötvények kamata 19 884,0 millió forintot tett ki 2017-ben, 
amely 9933,6 millió forinttal haladta meg a tervezettet. A túlteljesülés oka a tervezettnél 
nagyobb összegű értékesítés. 
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Elszámolásra került 1315,6 millió forint negatív kamat a máshová nem sorolható egyéb 
devizaműveletek kamatelszámolásai soron, ami nagyrészt a külön előirányzattal nem 
rendelkező ún. mark-to-market betétek utáni kamatok összegét jelenti. A deviza 
államadósság kockázatainak csökkentése érdekében az ÁKK Zrt. swapműveleteket köt. 
A nemzetközi piaci szokványok alapján a swap műveletek miatt fennálló 
partnerkockázatok csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének megfelelő 
fedezetet (betétet) helyeznek el egymásnál, amiből az adósságállomány részét képezik az 
ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél elhelyezésre került fedezeti összegek (az ún. mark-
to-market betétek) az egyéb kötelezettségek soron. 2016-ban a partnerek folyamatosan 
jelentős összegű devizabetétet helyeztek el, aminek következtében 2017-ben is sokáig 
magas szinten volt az egyéb kötelezettségek állománya. Ezen betétekre a negatív 
pénzpiaci kamatok miatt az azokat elhelyező bankok fizették az említett kamatbevételt. 
Ugyanitt került elszámolásra a rulírozó hitelek igénybevétele után megfizetett kamat 
összege is. 
 
2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 
 
A forintadósság kamatkiadásai 2017-ben 838 980,4 millió forintot tettek ki, amely 
168 550,4 millió forinttal nagyobb a módosított előirányzatnál. 

A forinthitelek kamatkiadása összességében 261,3 millió forinttal magasabb a módosított 
előirányzattól, és 27 996,1 millió forintot tett ki. A kiadásnövekedés egyfelől a volumen 
és szerkezeti hatás, másfelől az előbbivel ellentétes irányba mutató hozamhatás 
eredményeként valósult meg. Az Európa Tanács Fejlesztési Banktól lehívott hitelek 
esetében a tényleges kamat alacsonyabb volt a tervezettnél, a kamatszint csökkentések 
eredményeként 98,4 millió forintos megtakarítás jelentkezett. Az Európai Beruházási 
Banktól felvett projektfinanszírozó hitelek összege azonban meghaladta a tervekben 
szereplő hitelek nagyságát, így e hitelek esetében 359,6 millió forintos többletkiadás 
mutatkozott. 

A forint államkötvények kamatkiadásai 727 546,2 millió forintot tettek ki 2017-ben, 
amely 162 642,4 millió forinttal több a módosított előirányzatnál. A kamatkiadások 
alapvetően a megemelt kibocsátások, kötvény visszavásárlások és csereaukciók 
következtében nőttek, illetve a jelentősen megnövekedett lakossági értesítések is emelték 
a kiadást. A forintkamatok csökkenése részben ellensúlyozta a kiadások emelkedését. 

A piaci értékesítésű államkötvények kamatkiadásai 28,8%-kal, azaz 
162 756,0 millió forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, és 
727 224,9 millió forintot tettek ki, amelyből a lakossági piaci kötvények kamata 60 025,2 
millió forintot képviselt. A többletkiadásokat két ellentétes irányú hatás befolyásolta: 
részben a tervezettnél magasabb hiány miatt a terveket meghaladó kibocsátások, 
visszavásárlások és csereaukciók növelték, a tervektől elmaradó hozamok pedig 
csökkentették a kiadásokat. A másodpiaci műveletek (kötvény-visszavásárlások, kötvény 
cserék, tőzsdén kívüli (OTC) és hálózati visszavásárlások) során a tervezettnél 
alacsonyabb kamatszint - és a tervezettnél nagyobb mennyiség - esetében 
árfolyamveszteség jelentkezik, ami a kamatkiadások növekedését eredményezte. Az 
államkötvények lejáratát simító, és a költségvetés finanszírozásának biztonságát növelő 
kötvény visszavásárlások és kötvénycserék esetében ez az árfolyamveszteség valójában 
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az eredeti lejáratig terjedő időszakra jutó kamatkiadás előrehozását jelenti, így ezzel a 
többlet kamatfizetéssel a jövőbeni kamatkiadások csökkennek. 

A nem piaci értékesítésű államkötvények 321,3 millió forintos kamatkiadása 
113,6 millió forinttal lett kisebb az előirányzatnál, köszönhetően a változó kamatozású 
államkötvények csökkenő hozamának. 

A kincstárjegyek 83 379,2 millió forint összegű kamatkiadása 6895,6 millió forinttal 
magasabb a tervnél. Ezen belül a diszkontkincstárjegyek után kifizetett 
4930,6 millió forint kamat 7455,6 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat összege. 
A diszkontkincstárjegyek esetén ez a megtakarítás egyrészt a tervezetthez képest 
alacsonyabb átlagos állomány hatásaként, valamint a hozamok csökkenése miatti 
megtakarításként alakult ki. A lakossági kincstárjegyek kamatkiadása 
78 448,6 millió forintot tett ki, amely 14 351,2 millió forinttal haladta meg a terveket. A 
lakossági értékesítést kitűző sikeres adósságkezelési politikának, a lakossági kereslet 
növekedésének és a tervezetthez képest magasabb hiány miatt nagyobb finanszírozási 
igénynek a hatására, több lakossági kincstárjegy értékesítésére került sor, ami 
16 858,1 millió forinttal növelte a kiadásokat. Ugyanakkor a tervezettnél jobban 
csökkenő hozamok 2506,9 millió forinttal kisebb kiadást eredményeztek, ezzel 
kismértékben ellensúlyozva a megnövekedett értékesítés okozta többletet. 

Likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi Kincstári Egységes Számla (KESZ) 
sávban tartására szolgálnak a repóügyletek. A repóügyletek kamatkiadásai 58,9 millió 
forintot tettek ki 2017-ben, amely az aktív repó állomány magas szintjének, valamint a 
kamatszint csökkenésnek köszönhetően 1248,9 millió forinttal elmaradt a tervezettől. 
 
3. Cím: Egyéb költségek 
 
Az adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai cím együttes összege 
50 347,3 millió forintot tett ki, amely 5750,2 millió forint többletkiadást jelentett az 
előirányzathoz képest. Ezen a címen az állam a forint- és deviza elszámolások, rulírozó 
devizahitelek rendelkezésre tartási díja, állampapír kibocsátások, az állampapírok 
lakossági értékesítése utáni jutalékot, valamint a forgalmazás egyéb költségeit fizeti ki 
(KELER díjak, tőzsdei díjak, nyomdaköltség stb.). E cím tartalmazza az állampapírok 
lakossági értékesítését támogató marketing-kommunikációs kiadások, valamint az 
adósság- és követelés-kezelés költségeinek előirányzatait is. Az előirányzat túlteljesülése 
döntően a terveket jelentősen meghaladó lakossági értékesítéshez kapcsolódó 
(értékesítési) jutalékkiadások növekedésének tudható be. 
A piaci kibocsátásokhoz, hitelfelvételekhez kapcsolódó forint- és devizajutalékok 
47 255,5 millió forintot tettek ki 2017-ben, amelyek a tervekhez képest 
5764,3 millió forinttal lettek magasabbak. Ezen belül a forintjutalékok esetében az 
értékesítési jutalékfizetéssel járó lakossági állampapíroknak a tervet jelentősen 
meghaladó értékesítése miatt lett az előirányzatnál 5892,6 millió forinttal magasabb a 
kifizetett jutalékok nagysága, ami 44 844,3 millió forintot tett ki. Ez az emelkedés a 
2017-ben jelentősen csökkentett jutalékmértékek ellenére következett be, a felgyorsult 
értékesítés következtében. A devizajutalékok összege 128,3 millió forinttal maradt el a 
tervtől, és 2411,2 millió forintot tett ki. A csökkenést a tervekhez képest kisebb 
összegben megvalósult belföldi P€MÁP devizakötvény kibocsátás okozta. 

4826



 

 
 

 
Az állampapírok lakossági értékesítését támogató kommunikációs kiadások összege 
1935,9 millió forintot tett ki, ami minimális mértékben 14,1 millió forinttal elmaradt az 
előirányzattól. Az adósságkezelés költségei az előirányzattal egyezően 
1155,9 millió forintot tettek ki. 
 

BEVÉTELEK 
 
A központi költségvetés adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
bevételi összege 104 268,3 millió forint volt, amely 61 500,8 millió forint többletbevételt 
jelent a költségvetési előirányzathoz képest. A túlteljesítéshez a forintadósság és 
követelések kamatbevételi többlete 63 647,5 millió forinttal, az adósság és 
követeléskezelés egyéb kiadásai 2,1 millió forinttal járult hozzá, a deviza kamatbevétel 
pedig 2148,8 millió forinttal maradt el a tervezettől. 
 
1. Cím: Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
 
A devizában fennálló kamatbevételek és követelések összege elmaradt az előirányzathoz 
képest. A költségvetési előirányzat eredetileg 723,6 millió forint összegű kamatbevétellel 
számolt, ehhez képest a tényleges negatív bevétel 1425,2 millió forintot ért el. 

A belföldi devizakötvények a P€MÁP és a Letelepedési Magyar Államkötvény 
kamatbevétel összege 498,8 millió forinttal maradt el a tervezettől, összesen 
206,7 millió forintos bevétel teljesült. A deviza kamatbevétel e címsorán a bevétel 
elsősorban a P€MÁP értékesítése során elszámolt felhalmozott kamatbevételből és 
árfolyamnyereségből származott. Az év folyamán a P€MÁP tervezettnél kisebb 
volumenű értékesítése és a tervhez képest kisebb kamatláb miatt alakult lényegesen 
alacsonyabban a bevétel a tervezettnél. A belföldi devizakötvények tényleges 
értékesítésének összege együttesen 212 969,7 millió forint volt, a tervezett 
155 200,0 millió forinttal szemben. 

Az egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai címen kerültek elszámolásra a máshová 
nem sorolható devizaműveletekhez kapcsolódó kamatelszámolások, így a deviza swap 
műveletek kamata, a mark-to-market betétműveletek utáni kamatelszámolások és a 
negatív kamatelszámolások (utóbbiak 1631,9 millió forintot tettek ki 2017-ben). Ennek 
oka, hogy a tervezés során figyelembevett euro-piaci kamatszintek az év során tovább 
csökkentek, valamint a jelentős pénzpiaci kamatcsökkentések következtében az MNB-nél 
elhelyezett betétekre negatív kamatláb került felszámításra. 
 
2. Cím: Forintban fennálló adósság és követelések kamatbevételei 
 
A forint államadósságból- és követelésekből származó kamatbevételek jelentős összeget, 
105 691,4 millió forint bevételt értek el 2017-ben. A 63 647,5 millió forintos túlteljesülés 
döntően az államkötvény aukciókhoz és csereaukciókhoz kapcsolódik. Az 
államkötvények többszöri aukciós értékesítése, az államkötvények csereaukciója és az 
OTC ügyletek során az alacsony szintre csökkent piaci hozamok miatt az értékesítés 
árfolyamnyereséggel történt. A keletkező árfolyamnyereség és felhalmozott kamatbevétel 
68 751,7 millió forinttal haladta meg az eredetileg tervezett szintet. A tervekhez képest az 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS K IADÁSOK

KIADÁSOK 1 165 338,8 999 659,8 -53 744,4 1 141 599,1------945 915,4 945 915,4

3. Központi előirányzat 1 165 338,8 999 659,8 -53 744,4 1 141 599,1------945 915,4 945 915,4
1 165 338,8 999 659,8 -53 744,4 1 141 599,1------945 915,4 945 915,4

BEVÉTELEK 148 602,4 42 767,5 -- 104 268,3------42 767,5 42 767,5

3. Központi előirányzat 148 602,4 42 767,5 -- 104 268,3------42 767,5 42 767,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS K IADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )1

Devizahitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )11 1

KIADÁSOK -- 22 192,9 -- 21 957,0------22 192,9 22 192,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 22 192,9 -- 21 957,0------22 192,9 22 192,9

 / 3 Dologi kiadások -- 22 192,9 -- 21 957,0------22 192,9 22 192,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 22 192,9 -- 21 957,0------22 192,9 22 192,9

EBB hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 2

KIADÁSOK 19 813,9 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19 813,9 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 19 813,9 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 813,9 -- -- ---------- --

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 4

KIADÁSOK 2 492,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 492,7 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2 492,7 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 492,7 -- -- ---------- --

ÁAK Rt-t ől 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 7

KIADÁSOK 167,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 167,2 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 167,2 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 167,2 -- -- ---------- --

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 9

KIADÁSOK 12 282,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 12 282,5 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 12 282,5 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12 282,5 -- -- ---------- --

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 12

KIADÁSOK 74,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 74,5 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 74,5 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 74,5 -- -- ---------- --

Egyéb devizahitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )11 2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 279,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 279,2 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 279,2 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 279,2 -- -- ---------- --

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 1

KIADÁSOK -- 521,3 -- 205,7------521,3 521,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 521,3 -- 205,7------521,3 521,3

 / 3 Dologi kiadások -- 521,3 -- 205,7------521,3 521,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 521,3 -- 205,7------521,3 521,3

Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek felé ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 2

KIADÁSOK 966,7 996,9 -- 927,7------996,9 996,9 -- --

1 Működési költségvetés 966,7 996,9 -- 927,7------996,9 996,9

 / 3 Dologi kiadások 966,7 996,9 -- 927,7------996,9 996,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 966,7 996,9 -- 927,7------996,9 996,9

Egyéb devizahitelek ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 3

KIADÁSOK -- 3 623,0 -- 104,4------3 623,0 3 623,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 623,0 -- 104,4------3 623,0 3 623,0

 / 3 Dologi kiadások -- 3 623,0 -- 104,4------3 623,0 3 623,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3 623,0 -- 104,4------3 623,0 3 623,0

Devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21

Nemzetközi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 1

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 1

KIADÁSOK -- 195 619,2 -2 015,5 210 508,2------193 603,7 193 603,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 195 619,2 -2 015,5 210 508,2------193 603,7 193 603,7

 / 3 Dologi kiadások -- 195 619,2 -2 015,5 210 508,2------193 603,7 193 603,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 195 619,2 -2 015,5 210 508,2------193 603,7 193 603,7

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 2

KIADÁSOK 236 757,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 236 757,8 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 236 757,8 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 236 757,8 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 367,5 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek 367,5 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 367,5 -- -- ---------- --

Devizaszámla kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 5

BEVÉTELEK -1 510,5 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek -1 510,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 8 Kamatbevételek -1 510,5 -- -- ---------- --

Belföldi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 2

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 2 1

KIADÁSOK -- 9 950,5 -- 19 884,0------9 950,5 9 950,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 9 950,5 -- 19 884,0------9 950,5 9 950,5

 / 3 Dologi kiadások -- 9 950,5 -- 19 884,0------9 950,5 9 950,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 9 950,5 -- 19 884,0------9 950,5 9 950,5

BEVÉTELEK -- 705,5 -- 206,7------705,5 705,5 -- --

4 Működési bevételek -- 705,5 -- 206,7------705,5 705,5

 / 8 Kamatbevételek -- 705,5 -- 206,7------705,5 705,5

M2M-tel kapcsolatos kamatok ( 15011 Államadósság kezelése )21 4

KIADÁSOK -1 398,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés -1 398,1 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások -1 398,1 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -1 398,1 -- -- ---------- --

Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás ( 15011 Államadósság kezelése )21 5

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

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,4 -- -- ---------- --

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

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )31

KIADÁSOK -- -- -- -1 315,6-------- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -1 315,6-------- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -1 315,6-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- -1 315,6-------- --

BEVÉTELEK -- 18,1 -- -1 631,9------18,1 18,1 -- --

4 Működési bevételek -- 18,1 -- -1 631,9------18,1 18,1

 / 8 Kamatbevételek -- 18,1 -- -1 631,9------18,1 18,1

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )2

Forinthitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )12 1

KIADÁSOK -- 27 734,8 -- 27 996,1------27 734,8 27 734,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 27 734,8 -- 27 996,1------27 734,8 27 734,8

 / 3 Dologi kiadások -- 27 734,8 -- 27 996,1------27 734,8 27 734,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 27 734,8 -- 27 996,1------27 734,8 27 734,8

EBB forint hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 18
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 23 592,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 23 592,0 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 23 592,0 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23 592,0 -- -- ---------- --

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 19

KIADÁSOK 310,3 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 310,3 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 310,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 310,3 -- -- ---------- --

Államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 1

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 1 1

KIADÁSOK 741 273,0 547 330,3 -51 728,9 667 199,7------495 601,4 495 601,4 -- --

1 Működési költségvetés 741 273,0 547 330,3 -51 728,9 667 199,7------495 601,4 495 601,4

 / 3 Dologi kiadások 741 273,0 547 330,3 -51 728,9 667 199,7------495 601,4 495 601,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 741 273,0 547 330,3 -51 728,9 667 199,7------495 601,4 495 601,4

BEVÉTELEK 141 541,8 29 894,6 -- 94 672,9------29 894,6 29 894,6 -- --

4 Működési bevételek 141 541,8 29 894,6 -- 94 672,9------29 894,6 29 894,6

 / 8 Kamatbevételek 141 541,8 29 894,6 -- 94 672,9------29 894,6 29 894,6

Lakossági kötvények ( 15011 Államadósság kezelése )22 1 2

KIADÁSOK -- 68 867,5 -- 60 025,2------68 867,5 68 867,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 68 867,5 -- 60 025,2------68 867,5 68 867,5

 / 3 Dologi kiadások -- 68 867,5 -- 60 025,2------68 867,5 68 867,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 68 867,5 -- 60 025,2------68 867,5 68 867,5

BEVÉTELEK -- 6 876,4 -- 10 849,8------6 876,4 6 876,4 -- --

4 Működési bevételek -- 6 876,4 -- 10 849,8------6 876,4 6 876,4

 / 8 Kamatbevételek -- 6 876,4 -- 10 849,8------6 876,4 6 876,4

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22 2

KIADÁSOK -- 434,9 -- 321,3------434,9 434,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 434,9 -- 321,3------434,9 434,9

 / 3 Dologi kiadások -- 434,9 -- 321,3------434,9 434,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 434,9 -- 321,3------434,9 434,9

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 2 1

KIADÁSOK 52,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 52,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 52,4 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 52,4 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 2 2

KIADÁSOK 66,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 66,6 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 66,6 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 66,6 -- -- ---------- --

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság 
kezelése )

22 2 4

KIADÁSOK 419,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 419,2 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 419,2 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 419,2 -- -- ---------- --

Kincstárjegyek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )32

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 1

KIADÁSOK 14 001,6 12 386,2 -- 4 930,6------12 386,2 12 386,2 -- --

1 Működési költségvetés 14 001,6 12 386,2 -- 4 930,6------12 386,2 12 386,2

 / 3 Dologi kiadások 14 001,6 12 386,2 -- 4 930,6------12 386,2 12 386,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 14 001,6 12 386,2 -- 4 930,6------12 386,2 12 386,2

BEVÉTELEK 2 391,1 -- -- 0,6-------- -- -- --

4 Működési bevételek 2 391,1 -- -- 0,6-------- --

 / 8 Kamatbevételek 2 391,1 -- -- 0,6-------- --

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 2

KIADÁSOK 67 063,4 64 097,4 -- 78 448,6------64 097,4 64 097,4 -- --

1 Működési költségvetés 67 063,4 64 097,4 -- 78 448,6------64 097,4 64 097,4

 / 3 Dologi kiadások 67 063,4 64 097,4 -- 78 448,6------64 097,4 64 097,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 67 063,4 64 097,4 -- 78 448,6------64 097,4 64 097,4

BEVÉTELEK 112,3 -- -- 94,1-------- -- -- --

4 Működési bevételek 112,3 -- -- 94,1-------- --

 / 8 Kamatbevételek 112,3 -- -- 94,1-------- --

Repóügyletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )42

KIADÁSOK -- 1 307,8 -- 58,9------1 307,8 1 307,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 307,8 -- 58,9------1 307,8 1 307,8

 / 3 Dologi kiadások -- 1 307,8 -- 58,9------1 307,8 1 307,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 307,8 -- 58,9------1 307,8 1 307,8

BEVÉTELEK -- 329,9 -- 124,5------329,9 329,9 -- --

4 Működési bevételek -- 329,9 -- 124,5------329,9 329,9

 / 8 Kamatbevételek -- 329,9 -- 124,5------329,9 329,9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )52
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 5 687,4 4 943,0 -- -50,5------4 943,0 4 943,0 -- --

4 Működési bevételek 5 687,4 4 943,0 -- -50,5------4 943,0 4 943,0

 / 8 Kamatbevételek 5 687,4 4 943,0 -- -50,5------4 943,0 4 943,0

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )3

Jutalékok és egyéb költségek ( 15011 Államadósság kezelése )13

Deviza elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 1

KIADÁSOK -- 2 539,5 -- 2 411,2------2 539,5 2 539,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 539,5 -- 2 411,2------2 539,5 2 539,5

 / 3 Dologi kiadások -- 2 539,5 -- 2 411,2------2 539,5 2 539,5

Szolgáltatási kiadások -- 2 539,5 -- 2 411,2------2 539,5 2 539,5

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )13 1 1

KIADÁSOK 2 271,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 271,5 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2 271,5 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 2 271,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,4 -- -- ---------- -- -- --

4 Működési bevételek 5,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,4 -- -- ---------- --

Bankművelettel kapcsolatos költségek ( 15011 Államadósság kezelése )13 1 2

KIADÁSOK 2,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,7 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2,7 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 2,7 -- -- ---------- --

Forint elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 2

KIADÁSOK 42 285,4 38 951,7 -- 44 844,3------38 951,7 38 951,7 -- --

1 Működési költségvetés 42 285,4 38 951,7 -- 44 844,3------38 951,7 38 951,7

 / 3 Dologi kiadások 42 285,4 38 951,7 -- 44 844,3------38 951,7 38 951,7

Szolgáltatási kiadások 42 285,4 38 951,7 -- 44 844,3------38 951,7 38 951,7

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

4 Működési bevételek 7,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 7,4 -- -- ---------- --

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások ( 15011 Államadósság kezelése )23

KIADÁSOK 1 436,2 1 950,0 -- 1 935,9------1 950,0 1 950,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 436,2 1 950,0 -- 1 935,9------1 950,0 1 950,0

 / 3 Dologi kiadások 1 436,2 1 950,0 -- 1 935,9------1 950,0 1 950,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 436,2 1 950,0 -- 1 935,9------1 950,0 1 950,0

BEVÉTELEK -- -- -- 2,1-------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

4 Működési bevételek -- -- -- 2,1-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 2,1-------- --

Adósságkezelés költségei ( 15011 Államadósság kezelése )33

KIADÁSOK 1 127,7 1 155,9 -- 1 155,9------1 155,9 1 155,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 127,7 1 155,9 -- 1 155,9------1 155,9 1 155,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 127,7 1 155,9 -- 1 155,9------1 155,9 1 155,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 127,7 1 155,9 -- 1 155,9------1 155,9 1 155,9
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