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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. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény megállapította 
Magyarország minisztériumait, valamint kiemelte, hogy a miniszterelnök politikai 
munkaszervezeteként működik az MK. 
  
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  – 2018. december 31-i állapot szerint – 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) határozza meg. 
 
2018. május 22-i hatállyal a miniszter a Kormány 
1. általános politikai koordinációért, 
2. kormányzati kommunikációért, 
3. turizmusért, 
4. vendéglátásért, 
5. e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért 
felelős tagja. 
 
A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, mint központi államigazgatási 
szervet. 
 
A miniszter a Statútumrendelet-beli kormányzati felelősségekkel összhangban az alábbi – 
költségvetéssel összefüggő – feladatokat látja el: 
 
Az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében biztosítja és megszervezi a 
miniszterelnök részére a  feladat- és hatáskörének gyakorlását, mellyel összefüggésben 
közreműködik annak gyakorlásában, és részt vesz a Kormány általános politikája 
végrehajtásának ellenőrzésében, továbbá felel a miniszterelnök személye körüli feladatok 
ellátásáért. 
 
Az MK az általános politikai koordinációért való felelőssége keretein belül több politikai és 
társadalomkutatással foglalkozó alapítvány működéséhez – ide értve a működéshez szükséges 
beruházásokat is - nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti kezelésű előirányzatokat kezel. 
 
A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége 
keretében ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokollteendőket, felel a 
miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi, 
állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett 
minisztérium protokoll tevékenységéért. 
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A miniszterelnök kabinetfőnöke a kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében 
ellátja 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 kormányzati kommunikáció finanszírozásához egy elkülönült fejezeti kezelésű előirányzat 
nyújt fedezetet. 
 
A miniszter a Kormány turizmusért és vendéglátásért felelős tagja. A miniszter a turizmusért 
való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint 
- a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel 
együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat. A turizmusért való 
felelőssége keretében: 
a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét, 
b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét,  
c) kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok 
megvalósítását, 
d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat, 
e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet, 
f) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, 
g) kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint 
ellátja a világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási 
feladatokat, 
h) a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon 
megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e 
sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában, 
i) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását, 
j) kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami 
feladatot, 
k) előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, 
fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően. 
 
Az MK a fenti feladatok ellátása során nagyobb részt a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) útján jár el. Az MK kezeli a 
Turisztikai célelőirányzatot és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatot, mellyel kapcsolatban 
az MTÜ kezelőszervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem 
közvetlenül az MK vagy nem közvetlenül az MTÜ a támogatott szervezet. Fentiek szerint az 
MK éves szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vesz részt, 
az előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig. 
 
A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége 
keretében 
a) javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika 
végrehajtásának egyes irányaira, 
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b) kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások számára biztosított elektronikus 
közszolgáltatások kialakításának elvi irányítási kereteit, 
c) gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások 
használatára való ösztönzéséről, 
d) egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és az állami informatikai fejlesztéssel 
kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, 
e) javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányára, 
f) felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiája végrehajtását. 
 
Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok: 
 
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1252/2018. (V. 25.) Korm.  határozatával a Kormány az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és 
népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 2020. 
május 17. napjáig – Révész Máriuszt kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)  
nevezte ki. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a MK szervezetében működő ötfős 
titkárság segíti.  
 
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. 
(VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontja alapján az MK a kormánybiztoshoz kapcsolódóan három 
fejezeti kezelésű előirányzatot kezel. 
 
A Kormány a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 
feladatairól szóló 1249/2018. (V. 25.) Korm. határozatával a hazai filmipar és filmkultúra 
további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése 
érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2018. május 18. napjától 
2020. május 17. napjáig – Andrew G. Vajnát a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossá nevezte ki. 

 
Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:  
1. cím: Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK Igazgatás) (ÁHT-T: 355806)  
2. cím: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) (ÁHT-T: 348784) 
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 355895) 

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 
 
A 2015. október 17-én alapított MK a kormányfő munkáját segítő kormányzati szerv. Az MK 
feladatkörét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben foglaltakon túl, a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2018. évi V. törvény, az MK Alapító Okirata, valamint az MK Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes 
ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer 
biztosítása. 
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Az MK alapvető célja, hogy kommunikáljon az állampolgárokkal és megismertesse az 
állampolgárokkal az egyes kormányzati intézkedéseket. Az MK arra törekszik, hogy 
folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az életüket meghatározó kormányzati 
intézkedésekről. Erre a folyamatos párbeszédre azért van szükség, mert az emberek 
folyamatosan igényt formálnak arra, hogy két választás közti 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 2018. január 18-ától 
társadalmi egyeztetést indított a „Stop Soros” törvénycsomag Országgyűlés elé való 
benyújtása érdekében, a honlapján megadott elérhetőségre várva a véleményeket. 
 
Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk lebonyolítása. A kormány álláspontja szerint 
a népességfogyásra nem a migráció, nem a bevándorlók tömeges betelepítése a megoldás, 
hanem a gyermeket nevelő családok támogatása. Kiszámítható és hosszú távú családpolitika 
kell, amely irányai kijelöléséhez és az intézkedések előkészítéséhez a Családok védelméről - 
2018-ban, a Családok évében - nemzeti konzultációra is sor került. A konzultáció – amelyet a 
részvételre felhívó tájékoztató kampány is kísért – érintette a népességfogyást, a bevándorlás 
és a családpolitika kapcsolatát, a fiatalok életkezdési támogatását, a többgyermekes családok 
támogatását, továbbá, hogy a jövőben is munkavégzéshez kötődjenek-e családtámogatások. 
Az emberek arról is véleményt mondhattak, hogy a családokkal kapcsolatos legfontosabb 
szabályok kétharmados védelmet kapjanak.  
 
2018. május 22-től az MK kiemelt feladatai közé tartozik a turizmus fejlesztése. 
Magyarország egyre határozottabban jelenik meg az idegenforgalom világtérképén, amit a 
turizmus világnapi konferencia megrendezése is jól bizonyított 2018. szeptember 27-én. Ezt a 
folyamatot nemzetközi fesztiválok, feltörekvő borvidékek, időtálló természeti kincsek, rangos 
sportversenyek és egyre karakteresebb gasztronómia is segítik. A turizmus Magyarországon 
közvetve a GDP 10 százalékát adja, 420 ezer dolgozót foglalkoztat. A szabadidős turizmus 
mellett folyamatosan erősödik a hivatás- és konferenciaturizmus.  
 
A 2018. évben, összefüggésben a kormányzati szerkezetátalakítással, az MK tevékenységi 
struktúrája az általános politikai koordináció és a kormányzati kommunikáció mellett 
kiegészült az állami pénzeszközök nagyobb mértékű kezelésével. Ennek megfelelően a 
pénzügyi szakterület bővülése mellett nagyobb hangsúlyt kapott az állami támogatások 
kezelésével összefüggő feladatok ellátása: jogszabályalkotás, kormányhatározatok kezelése és 
kezdeményezése, támogatási jogviszonyok létrehozása, beszámolók ellenőrzése, követelések 
kezelése és az államháztartási jogszabályok szerinti pénzügyi feladatok ellátása. 
 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) 
MK utasítás 2018. július 6-ai és 2018. november 30-ai hatállyal módosult (1/2018. (VII. 6.) és 
5/2018. (XI. 30.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról). A feladatvégzés struktúrájában az alábbi módosítások történtek. 
 
A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 
alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Jogelőd) 
költségvetési fejezetből címrend módosítással a Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került. 
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A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. 
(VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
költségvetési fejezetből címrend módosítással az eredeti előirányzattal nem rendelkező 
Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése előirányzat, valamint az 
eredeti előirányzattal rendelkező Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok és Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program előirányzatok  a 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe kerültek. 
 
A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 

Megnevezés 
2017. évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 60 602,9 82 108,6 82 108,6 140 903,5 128 419,4 211,9 91,1 

   ebből:  személyi juttatás  2 249,5 2 605,6 2 605,6 2 819,5 2 763,4 122,8 98,0 

Bevétel 869,2 20,0 20,0 2 932,3 2 943,2 338,6 100,4 

Támogatás 68 350,7 82 088,6 82 088,6 121 957,5 121 957,5 178,4 100,0 

Költségvetési maradvány 7 325,3 0,0 0,0 15 942,4 15 942,4 217,6 100,0 

Létszám (fő)  249 272 0 294 266 106,8 90,5 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
Az MK fejezet 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 82.108,6 millió forint, bevételi 
előirányzata 20,0 millió forint, és a támogatása 82.088,6 millió forint volt. Az MK fejezet 
2018. évi módosított kiadási előirányzata 140.903,5 millió forintra, bevételi előirányzata 
2.932,3 millió forintra, támogatása 121.957,5 millió forintra nőtt. Törvényi módosítással az 
előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások 
és irányító szervi hatáskörű módosítások eredményezték.  
 
Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Statútumrendelet, az  
évközbeni címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrás biztosítások, 
illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az MK a 2018. év során RKI tartalékból és 
Országvédelmi Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által 
meghatározott feladatok fedezetét.  
 
A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére, valamint az Országvédelmi 
Alapból kapott támogatások kizárólag meghatározott feladatok ellátását biztosították, így ezek 
a többletforrások az MK működését nem befolyásolták. 
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 82 108,6 20,0 82 088,6 2 605,6 272 
Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörű módosítások 43 127,0 0,0 43 055,7 41,8 -10 
Irányító szervi hatáskörű módosítások 14 791,2 17 978,0 -3 186,8 -176,9 32 
Intézményi hatáskörű módosítás 876,7 876,7 0,0 349,0 0 
2018. évi módosított előirányzat 140 903,5 18 874,7 121 957,5 2 819,5 294 

 
A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, az Országvédelmi Alapból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból  történő előirányzat-módosítás 

2018. év során jogszabályi felhatalmazás alapján az Országvédelmi Alapból, a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat 
terhére az alábbi összegben módosították a fejezet előirányzatait. 
  
- 778,5 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból, 
- 7 220,5 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból, 
- 27 328,4 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból. 

A főbb bevételi tételek alakulása 

A fejezet 2018. évi eredeti bevételi előirányzata 20,0 millió forint volt, mely évközben 
2.932,3 millió forintra nőtt. A bevételi teljesítés 2.943,2 millió forint volt. A bevétel 
megszűnő követelésből, korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos 
befizetésekből, befolyt kamatokból keletkezett. 

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. évi nyitó értéke 9,5 millió forint volt, ami 2018. 
december 31-ai fordulónapra 7,4 millió forintra csökkent. 
 
Az NKOH követeléseinek 2018. évi nyitó értéke 25,5 millió forint volt, amely tárgyév végére 
23,9 millió forintra csökkent. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 883,8 millió forintos követelés állomány év 
végére 57,2 millió forintra csökkent.  
 

Személyi juttatások 

Az MK 2018. évi eredeti előirányzata 245 fős alapállományi létszám alkalmazásához 
biztosított fedezetet.  
 
Az MK állományi létszáma a  Statútumrendelet alapján módosult. A Miniszterelnökségtől 
átkerült, a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes 
megvalósításával, az általános politikai koordinációval, valamint a miniszterelnök és a 
miniszterek parlamenti kapcsolattartási feladatainak az összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátása vonatkozásában 23 státusszal, az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumtól átvett turizmusért és a vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó 
feladatellátás kapcsán 7 státusszal, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átkerült 
turizmusdiplomáciáért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 2 státusszal nőtt.  
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Az MK alapállományi létszáma így 277 főre emelkedett, azonban a közigazgatás 
modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. 
határozat elrendelte az MK létszámának 10 fővel való csökkentését, így az MK alapállományi 
létszáma 267 főre módosult. Közjogi szervezet szabályozó eszközök alapján az MK-hoz 
rendelt miniszteri biztosok, miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, 
valamint a miniszterelnöki megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak 
és titkárságaik  foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.  
 
Az NKOH foglalkoztatotti létszáma a 2018. évi költségvetésben 27 fő volt. Az elrendelt 
létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette. 
 
A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Figyelembe véve a 2018. év során átvett fejezeti kezelésű előirányzatokat, az MK 2017. évi 
maradványa 15.942,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
4.894,2 millió forint, és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány  
11.048,1 millió forint volt. 
 
A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az MK 2018. évi költségvetési maradány 12.495,0 millió forint, melyből 11.722,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt és 772,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradány.  
 
Egyéb 
 
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. 

Tulajdonosi joggyakorlás 
 
Az MK az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2018. évben több társaság tekintetében gyakorolta 
az állam nevében a tulajdonosi jogokat: 
 

1. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

2. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
3. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
4. Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

5. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -
hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

6. Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
7. ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Majd 2018. év végére már csak az MTÜ felett gyakorolta a tulajdonosi jogokat.  
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Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2018. december 31-én az alábbi állami tulajdonú 
gazdasági társaságok álltak: 

-  Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 

-  Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
-  Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
-  Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
-  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
-  Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 
-  Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 
-  Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
-  Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
-  Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság,  
-  ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság. 

A Turisztikai célelőirányzat és a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat MK fejezetbe kerülése 
indokolta a tulajdonosi joggyakorló váltást az MTÜ esetében.  
 
1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 

A címhez tatozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának víme 
A Miniszterelnöki Kabinetiroda (PIR-törzsszám: 833163, 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda) a minisztérium szervezeti egységeit 
foglalja magába. 

Tevékenységi kör 

Az MK Igazgatás az MK működésért felelős szerve. 

Az MK Igazgatás működési és felhalmozási kiadásai finanszírozására 2018. évben 
rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 20,4%-kal haladta 
meg a 2017. évre a Kormány által az MK Igazgatás működésére biztosított módosított 
előirányzatát. A forrástöbblet biztosítása az MK Igazgatás megnövekedett feladataira 
tekintettel került megállapításra. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
  

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 3 502,3 4 172,2 4 172,2 4 647,2 3 615,0 103,2 77,8 
   ebből: személyi 
juttatás 

2 062,6 1 962,0 1 962,0 2 618,8 2 572,5 124,7 98,2 

Bevétel 49,6   214,9 220,7 445,0 102,7 
Támogatás 3 464,4 4 172,2 4 172,2 3 919,2 3 919,2 113,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

501,4 –  513,1 513,1 102,3 100,0 

Létszám (fő)  228 245  267 245 107,5 91,8 

        Előirányzat-módosítások levezetése 
    

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 172,2 0,0 4 172,2 1 962,0 245 
Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörű módosítás 126,2 0,0 126,2 36,8 -10 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő átcsoportosításról is szóló 1347/2018. 
(VII. 26.) Korm határozat alapján kommunikációs 
feladatokra 

72,5 0,0 72,5 28,1   

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére történő 
átcsoportosítás 

45,0 0,0 45,0 0,0   

A költségvetési maradványok visszahagyása az 
1511/2018. (X. 17.) Korm határozat alapján 

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

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. 
határozat alapján elrendelt létszámcsökkentés 

0,0 0,0 0,0 0,0 -10 

Fejezeti hatáskörű módosítás -373,8 5,4 -379,2 308,1 32 

Irányító szervi előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal részére többletfeladatok 
elvégzése céljából 

-37,2 0,0 -37,2 0,0   

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 
előirányzat átadás MFNA-val és Századvég Politikai 
Alapítvánnyal fennálló szerződésekkel kapcsolatban  

-287,9 0,0 -287,9 0,0   

Informatikai és e-közigazgatási feladatokra előirányzat 
átvétel Miniszterelnökségtől 

92,8 0,0 92,8 76,7 23 

A turizmusért és vendéglátásért való felelősségi kör 
átadás-átvétele miatt előirányzat átvétel az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumtól 

15,9 0,0 15,9 13,0 7 

A turizmusdiplomáciai feladatokhoz kapcsolódóan 
előirányzat átvétel a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumtól 

4,7 0,0 4,7 3,2 2 
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Belügyminisztérium részére előirányzat átadás 
vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére 

-35,6 0,0 -35,6 -29,6 
  

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási 
feladatainak fedezetére előirányzat átadás 

-123,0 0,0 -123,0 -0,9 
  

Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott 
előirányzat 

100,0 0,0 100,0 80,0   

A kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás a dolgozók részére kifizetésre kerülő 
juttatás, valamint a juttatás közterheinek 
megfizetéséhez 

132,0 0,0 132,0 110,0 

  

Az NKOH 2018. évi megtakarításának átcsoportosítása 55,0 0,0 55,0 55,0   
Előirányzat átcsoportosítás a Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzatra 

-250,9 0,0 -250,9 0,0 
  

Magyar Corvin-lánc Iroda részére átadás -45,0 0,0 -45,0 0,0   

Irányító szervi hatáskörben bevételek 
előirányzatosítása 

5,4 5,4 0,0 0,7 
  

Intézményi hatáskörű módosítás 722,6 722,6 0,0 311,9 0 

Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások 
munkaadót terhelő járulékok, illetve dologi kiadások 
fedezetére 

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

-5,2 0,0 -5,2     

2017. évi maradvány igénybevétele 513,1 513,1 0,0 164,7   

Miniszterelnöki protokolláris célokra a Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzat bevételének 
előirányzat átadása 

50,8 50,8 0,0 25,9 
  

Átmeneti családi támogatás törlesztése 0,5 0,5 0,0 0,0   

A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos 
kormányzati feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételének előirányzatosítása a DJP keretein belüli 
feladatokra 

6,6 6,6 0,0 3,8 

  

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételének előirányzatosítása a létszám emelkedése 
miatt megnövekedett kiadások fedezetére 

95,0 95,0 0,0 66,1 

  

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból 
kormánytisztviselők részére kifizetésre kerülő személyi 
juttatások fedezete 

56,6 56,6 0,0 56,6 

  

2018. évi módosított előirányzat 4 647,2 728,0 3 919,2 2 618,8 267 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az MK Igazgatás 4.172,2 millió forintos eredeti előirányzatát meghatározó 2017. évi C. 
törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 1.962,0 millió forint, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 434,1 millió forint, a dologi 
kiadásoké 1.550,1 millió forint, a beruházásoké 226,0 millió forint volt. A költségvetési 
kiadások 2018. évi módosított előirányzatának összege 4.647,2 millió forintot tett ki.  
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A bevételi előirányzat-módosítás 728,0 millió forintos összegéből 513,1 millió forint a 2017. 
évi maradvány előirányzatosításából, 50,8 millió forint kormányfői protokoll célok 
bevételéből és 5,9 millió forint az MK működéséhez kapcsolódó bevételeiből származott.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 158,2 millió forint került bevételként 
előirányzatosításra. 
 
A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 99,9 %-át kitevő működési előirányzat 
4.642,2 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 5,0 millió forint volt. A 
módosított előirányzat összességében 77,8 %-ban teljesült. A dologi kiadások jelentős részét 
kitevő 169,3 millió forint kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási kiadások esetében az 
MK Igazgatás a jogszabályok szerint az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős NISZ 
Zrt.-vel megkötött szerződések és megrendelések alapján teljesítette kötelezettségeit. A dologi 
kiadások további jelentős részét - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként – a fordítási 
szolgáltatások és a jogi képviselet díja jelentette. 
 

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások 

Az MK Igazgatás személyi juttatásai fedezetére összesen 1.962,0 millió forint eredeti, 2.618,8 
millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.  
 
2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 165,0 millió forinttal emelkedett az 
eredeti előirányzat összege. Ezt csökkentette a meghiúsult kötelezettségvállalás miatti 0,3 
millió forintos befizetési kötelezettség teljesítése. 
 
A személyi juttatások rovaton a tényleges kifizetés 2.572,5 millió forint volt. Az MK a 
foglalkoztatottak részére összesen 2.232,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,8%-át teszi ki. 
Munkabérre és törvény szerinti illetményre 1.783,1 millió forint került kifizetésre a 2018. évre 
vonatkozóan. Céljuttatásra 222,7 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült 
helyettesítésre összesen 12,0 millió forint került teljesítésre. Az MK Igazgatás jubileumi 
jutalomra 6,7 millió forintot, béren kívüli juttatásra 69,2 millió forintot, ruházati 
költségtérítésre 72,0 millió forintot fordított. A dolgozók munkába járásának jogszabály 
szerinti költségtérítésére 7,2 millió forint, szociális támogatásokra 1,9 millió forint, egyéb 
költségtérítésre 0,6 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, 
szabadságmegváltás, betegszabadság) 56,7 millió forint került kifizetésre. 
 
A személyi juttatások 13,2 %-át, azaz 340,4 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon 
belül, jogszabályi kötelezettségből fakadóan, művészeti díjasok részére 225,9 millió forint, 
reprezentációs kiadásokra 92,8 millió forint, megbízási díjakra 14,0 millió forint, egyes 
meghatározott juttatásokra 7,7 millió forint került kifizetésre. 
 
Az MK Igazgatás eredeti tervezett létszámkerete 245 fő volt. 
 
Létszámnövekedést jelentett a Statútumrendelet alapján az MK-hoz került feladatokat ellátó 
foglalkoztatottak átvétele. A Miniszterelnökségtől átkerült, a Kormány informatikával és e-
közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósításával, az általános politikai 
koordinációval, valamint a miniszterelnök és a miniszterek parlamenti kapcsolattartási 
feladatainak az összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában 23 
státusszal, az Innovációs és Technológiai Minisztréiumtól átvett turizmusért és a 
vendéglátásért való felelősségi körbe tartozó feladatellátás kapcsán 7 státusszal, a 
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Külgazdasági és Külügyminisztériumtól átkerült turizmusdiplomáciáért való felelősségi körbe 
tartozó feladatellátás kapcsán 2 státusszal nőtt.  
 
A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 
29.) Korm. határozat elrendelte az MK létszámának 10 fővel való csökkentését. Végrehajtása 
az MK Igazgatást érintette, üres álláshelyek megszüntetésére került sor.   
Közjogi szervezet szabályozó eszközök alapján a MK-hoz rendelt miniszteri biztosok, 
miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, valamint a miniszterelnöki 
megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak és titkárságaik  
foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.  
 
Így az MK Igazgatás 2018. évi létszámkerete 267 főre módosult. 
 
Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi 
zárólétszáma 275 főben realizálódott, éves átlagos statisztikai állományi létszám 245 fő volt. 
Tartósan távol lévők száma 2018.12.31-én 18 fő, így a munkajogi zárólétszám 293 főt tett ki.  
 
Az MK Igazgatás a 2018. évi személyi juttatások kiadásai utáni munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége teljesítésére 581,5 millió 
forint került kifizetésre. E kiemelt előirányzat eredeti előirányzata (434,1 millió forint) 46,9 
millió forinttal lett megemelve a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból. 
Meghiúsult maradvány miatti befizetési kötelezettség 0,1 millió forintot tett ki.  
 

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása 

Az MK Igazgatás dologi kiadások módosított előirányzata 2018. évben összesen 850,6 millió 
forint volt.  
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 286,8 millió forint volt, a módosított dologi 
előirányzat 33,7 %-a. 
 
Az MK készletbeszerzésre 11,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 75,3 millió 
forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 94,0 millió forint volt, amelyből 
bérleti díjra 10,1 millió forint, karbantartási szolgáltatásokra 0,1 millió forint, szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatásokra 69,9 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb 
szolgáltatásokra 13,9 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó 66,4 millió forint összeget tett ki. Az MK kiküldetésekre 
34,9 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 4,7 millió forint volt. 
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 571,2 millió forint, melyből 

- 160,0 millió forint a Belügyminisztérium részére került átutalásra a központosított 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások ellátását végző NISZ Zrt. 2017. 
évi feladatellátásával kapcsolatosan; 

- 2017. évi meghiúsult kötelezettségvállalások maradványaként 8,7 millió forint lett 
befizetve a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára; 

- 0,8 millió forint kincstári adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség 
teljesítéséből adódott. 
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A beruházások eredeti előirányzata 226,0 millió forint. 2018. év végén 4,5 millió forint 
módosított előirányzat állt rendelkezésre.  
 
A 2017. évi költségvetési maradványból a beruházások előirányzata 3,4 millió forint volt, 
amely a film- és videofilm gyártási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás következő 
évre áthúzódó összege.  
 
MK-KEF megállapodás alapján a KEF feladatainak teljesítésére 122,0 millió forint átadása 
történt meg; saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú 
kiadásokra 102,9 millió forint volt. 
 
Az MK beruházási kiadásokra 4,2 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 2,6 millió 
forintot, egyéb tárgyi eszközökre 0,7 millió forintot, általános forgalmi adóra 0,9 millió 
forintot teljesített. 
 
Felújítások módosított előirányzata és teljesítéseként kimutatott 0,5 millió forint a 
miniszterelnöki programokon használt sajtófal megerősítésének költsége. 
 

A bevételek alakulása 

Az MK Igazgatás 2018. évi finanszírozási bevétele 4.432,3 millió forint volt, amely két 
finanszírozási tétel eredménye. A központi, irányító szervi támogatás 3.919,2 millió forint, 
valamint a maradvány igénybevétele 513,1 millió forint összegű tételek együttes összege. A 
működési célú támogatásoknál 209,0 millió forint került kimutatásra. Működési célú átvett 
pénzeszköz 0,8 millió forint, működési bevétel 10,9 millió forint. 
 
A többletbevételként kimutatott 220,7 millió forintból 50,8 millió forint kormányfői protokoll 
feladatok, 6,6 millió forint a magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati 
feladatok, 151,6 millió forint pedig a létszámnövekedés miatti személyi juttatások fedezetére 
fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított bevétel. 10,9 millió forint nagyrészt az MK 
működési kiadásainak visszatérítéséből származott. 0,8 millió forint működési célú átvett 
pénzeszköz bevételeként a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás törlesztése.  
 

A követelésállomány alakulása 

Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. december 31-i állománya 7,4 millió forint volt. Ezt 
egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 3,6 millió forint, téves utalás 
0,1 millió forint, valamint a letétre átadott pénzeszközként lakásbérlethez kapcsolódó kaució 
0,4 millió forint összege 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 3,3 millió forintot kitevő 
összegéből származik. 
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A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MK 2017. évi költségvetési maradványa 513,1 millió forint volt, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 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 kapcsolódó munkáltatói közterhek maradványa 
teljesítményértékelések (148,7 millió forint), megbízási szerződések (9,0 millió forint), 
valamint reprezentációs kiadások (7,0 millió forint) kötelezettségvállalásai, amelynek 
előirányzatai 99,8 %-ban teljesültek (164,7 millió forint). A meghiúsult 
kötelezettségvállalások maradványa egyéb működési célú kiadásra került átcsoportosításra a 
Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetés érdekében.  
 
A pénzügyileg teljesült dologi kiadások (129,5 millió forint) maradványának 53,3 %-át az 
informatikai szolgáltatások (69,0 millió forint), 21,3 %-át a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások (27,6 millió forint), valamint 21,5 %-át a működési célú előzetesen felszámított 
áfa (27,9 millió forint) teszik ki. Az előirányzatosított, kötelezettségvállalással terhelt 137,9 
millió forint dologi kiadásokból 2018. évben pénzügyileg 112,3 millió forint teljesült, a 
meghiúsult 25,5 millió forint maradványból 8,3 millió forint 2018. évben, további 17,2 milló 
forint pedig 2019. évben kerül befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.  
 
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 képezte. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt 159,9 millió forint egyéb működési kiadás és a 3,4 millió 
forint felhalmozási kiadás 2018. évben pénzügyileg teljesült. 
 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MK Igazgatás 2018. évi költségvetési maradványa 1.038,0 millió forint volt, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt 454,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 
583,8 millió forint. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

- személyi juttatások        19,7 millió forint 
- járulékok         20,1 millió forint 
- dologi kiadások      87,2 millió forint 
- egyéb működési c. kiadások 327,2 millió forint 

 
A személyi juttatások maradványából 0,4 millió forint 2018. évi illetmény, 3,5 millió forint 
helyettesítés díja, 0,8 millió forint jubileumi jutalom, 0,7 millió forint szociális támogatás, 5,3 
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millió forint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (szabadság megváltás, 
betegszabadság, stb), 1,1 millió forint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjazása, 7,9 
millió forint pedig reprezentációs kiadások előirányzata.  
 
Járulékokon a személyi juttatások után fizetendő közterhek előirányzata került 
kötelezettségvállalásba vételre.  
 
A dologi kiadások maradványának 51,6 %-át az informatikai szolgáltatások (45,0 millió 
forint), 12,8 %-át a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (11,2 millió forint), 11,0%-át 
az egyéb szolgáltatások (9,6 millió forint), valamint 22,1 %-át a működési célú előzetesen 
felszámított áfa (19,3 millió forint) teszik ki.  
 
Az egyéb működési célú kiadások maradványa az MK-KEF megállapodás alapján a KEF 
feladatainak teljesítésére átutalandó 233,2 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatból 
átadott előirányzat fel nem használt összege 74,4 millió forint, a 2017. évi meghiúsult 
maradvány összege 17,2 millió forint, továbbá lakástámogatás átvállalása 2,4 millió forint. 
 
Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 583,8 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt jogcímeken keletkezett: 

- személyi juttatások:     26,6 millió forint 
- dologi kiadások:   476,6 millió forint 
- egyéb működési c. kiadások:   74,5 millió forint 
- beruházások:       0,3 millió forint 
- működési bevételek:      5,4 millió forint 
- működési c. átvett pénzeszk.:     0,4 millió forint. 

 

Egyéb 

Vagyongazdálkodás 

Az MK Igazgatás vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 68,5 millió 
forint. Az MK 2018. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 0,7 
millió forintot, felújításra 0,4 millió forintot fordított. Térítésmentes átvétel 26,2 millió forint, 
hiány, selejtezés, egyéb csökkenés 0,3 millió forint értékben, terv szerinti értékcsökkenés 28,7 
millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 
66,8 millió forint volt.  
 
Az 1.032,5 millió forint összegű pénzeszköz 99,7 %-át a kincstári számla záróállománya tette 
ki, ennek összege 1.029,6 millió forint volt. A forint és valutapénztár záróállománya 2,9 
millió forint volt.  
 
Az MK Igazgatás követeléseinek 2018. december 31-i állománya 7,4 millió forint volt. Ezt 
egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 3,6 millió forint, téves utalás 
0,1 millió forint, valamint a letétre átadott pénzeszközként lakásbérlethez kapcsolódó kaució 
0,4 millió forint összege 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 3,3 millió forintot kitevő 
összegéből származik. 
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Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2018. december havi 
nettó bérek 1,0 millió forint összegben. 
 
Aktív időbeli elhatárolások között a 2018. decemberi, 1%-os TB kifizetőhelyi költségtérítés 
került kimutatásra. 
 
A 27,8 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2018. évben beérkezett, de 
pénzügyileg nem teljesített számlák összege tartalmazza. 
 
A passzív időbeli elhatárolás állományát a 209,0 millió forintot kitevő, 2018. december havi 
bér- és járulék kiadásai teszik ki. 
 
Az MK 2018. évi mérleg-főösszege 1.107,8 millió forint.  
 

Vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2018. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
 
2. cím  Nemzeti Kommunikációs Hivatal  
 
Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
PIR-törzsszám: 827180 
Az intézmény honlapjának címe: https://nkoh.kormany.hu/) 
 
A kormányzati kommunikációs feladatok központosított beszerzésére 2014 októberében 
létrehozott NKOH, a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1100 érintett szervezet 
kommunikációs és rendezvényszervezés tárgyú beszerzési igényeinek ellenőrzését, 
engedélyezését és beszerzését ellátó központi hivatalként működik. Emellett az NKOH ellátja 
az érintett szervezetek szponzorációs tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési és döntési 
feladatokat is.  
  
Az NKOH az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt álló központi 
hivatalként látja el, az alaptevékenységeként meghatározott feladatait az Alapító Okiratában 
(iktatószám szám: MK-PÜ/227/1/2016.), a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint 
a hatályos jogszabályokban előírtak szerint.  
 
A kormányzati kommunikációs célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység 
nyomon követése mellett az NKOH 6400 darab kommunikációs, valamint 1900 darab 
rendezvényszervezési igényt vizsgált meg.  
 
Központi beszerző szervként ellátott feladatok 
 
A keretmegállapodásos eljárások hatékonyságát látva az NKOH 2017 végén megkezdte a 
harmadik keretmegállapodás megkötésére irányuló uniós nyílt közbeszerzés eljárásának 
előkészítését. Az eljárás eredményeképpen KMO3-KOMM-2018 azonosító számon 2018. 
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június 19-én aláírt keretmegállapodás alapján 2018-ban, 40 érintett szervezet 59 eljárása, 
31 880 113 036 Ft értékben zárult le sikeresen. 
 
2018-ban megvalósított egyéb feladatok 
 
Az elektronikus kapcsolattartás, valamint a költséghatékony nyilvántartás érdekében az 
NKOH 2018-ban is folyamatosan működtette és fejlesztette a Központosított Közbeszerzési 
Portál (a továbbiakban: Portál) szakrendszerét, amely mind az érintett szervezetek, mind az 
NKOH számára lehetővé teszi az adatszolgáltatások elektronikus nyilvántartását. A 2016. 
február 1. óta működő Portál az elmúlt év során átfogó fejlesztésen esett át elsődlegesen a 
rendezvényszervezéssel kapcsolatos ellenőrzési és döntési tevékenység támogatása 
érdekében. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az NKOH a Korm. rendelet értelmezését, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítését segítő tevékenységként folyamatos 
tájékoztatást nyújtott az érintett szervezetek számára egyrészt útmutatók kiadásával, másrészt 
egyedi ügyekben iránymutatást adó állásfoglalások készítésével. 
 
2018-ban az NKOH felülvizsgálta és aktualizálta a szerződéses állományát. A közérdekű és 
közérdekből nyilvános adatigénylésekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok határidőre 
elkészültek. A belső szabályozó rendszer továbbfejlesztése érdekében 10 új szabályzat került 
kiadásra. 
 
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal működését szabályozó Kormányrendelet módosítása 
 
A Kormány a Korm. rendelet 2018. év során elfogadott módosításaival elsődlegesen a 
kommunikációs szolgáltatások beszerzése felett gyakorolt ellenőrzési tevékenység 
rendezvényszervezési szolgáltatásokra történő kiterjesztését tűzte ki célul.  
 
A Korm. rendelet módosítása eredményeképpen az NKOH 2018. július 1-től mintegy 1100 
érintett szervezet rendezvényszervezés beszerzésének szakmai ellenőrzését és elbírálását 
végzi korábbi feladatai mellett.  
 
A rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó módosításokon túl a szponzorációs igények 
elbírálására vonatkozó hivatali ellenőrzési jogkör megerősítése érdekében a Korm. rendelet 
2018. július 1-től kifejezetten rögzíti, hogy az NKOH döntése hiányában megkötött 
szponzorációs szerződés semmis. 
 
A Korm. rendelet megváltozott rendelkezései az érintett szervezetek kommunikációs és 
rendezvényszervezési feladatai felelős tervezésének  ösztönzése érdekében, a benyújtott éves 
tervek módosítását indokoláshoz kötik.  
 
Módosult a Korm. rendelet szerint fizetendő közbeszerzési díj mértéke is az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján. Annak érdekében, hogy a fizetendő díj mértéke arányban álljon az 
eljárás munka-és erőforrás igényével, 2018. augusztus 1-től a közbeszerzési díj mértéke már 
nem valamennyi eljárásban azonos módon, hanem az eljárás típusához igazodó sávok között 
határozandó meg.  
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Fenti jelentősebb módosítások mellett a Korm. rendelet fogalmi rendszere is több ponton 
átesett olyan változtatásokon, amelyek a jogalkalmazók kötelezettségeinek egyértelműsítését 
szolgálják. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

    
    

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 536,3 417,6 417,6 723,6 605,9 113,0 83,7 
  ebből:  személyi juttatás 186,9 213,6 213,6 200,7 190,9 102,1 95,1 
Bevétel 117,2 20,0 20,0 184,8 189,9 162,0 102,8 
Támogatás 381,9 397,6 397,6 384,7 384,7 100,7 100,0 
Költségvetési maradvány 191,3 - - 154,1 154,1 80,6 100,0 

Létszám (fő)  21 27 - 27 21 100,0 77,8 

         Előirányzat-módosítások levezetése 
     

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

417,6 20,0 397,6 213,6 27 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörű módosítás 17,6 0,0 17,6 5,0   

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 
alapján az Országvédelmi Alapból 
történő átcsoportosítás 

17,6   17,6 5,0   

Fejezeti hatáskörű módosítás 134,3 164,8 -30,5 -55,0   

Irányító szervi előirányzat 
átcsoportosítás a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal részére 
többletfeladatok elvégzése céljából 

37,2   37,2     

2018. évi irányító szervi előirányzat 
átcsoportosítás az Áht. 33. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 

-55,0   -55,0 -55,0   

2018. évi többletbevétel 
előirányzatosítása 

164,8 164,8       

KEF részére előirányzat átadás -12,7   -12,7     

Intézményi hatáskörű módosítás 154,1 154,1 0,0 37,1   

2017. évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 

154,1 154,1   19,2   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      17,9   

2018. évi módosított előirányzat 723,6 338,9 384,7 200,7 27 

A főbb kiadási tételek alakulása 

Az NKOH 2018. évi eredeti előirányzata 417,6 millió forint volt.  
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2018. év első felében az irányító szerv úgy ítélte meg, hogy az NKOH kiadási előirányzatain 
55,0 millió forint megtakarítás keletkezett, ezért ez az összeg az Áht. 33. § (3) bekezdés a) 
alpontja alapján átcsoportosításra került az Igazgatás részére. 
 
Az elvonás részbeni visszapótlása volt szükséges a személyi juttatásokon jelentkező kiadások 
ellentételezésére 17,9 millió forint összegben. 

A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

A dologi kiadások 138,1 millió forint eredeti előirányzata a 2017. évi költségvetési 
maradványból 92,6 millió forinttal került megemelésre, amelyből 28,0 millió forint 
átcsoportosításra került az egyéb működési célú kiadások előirányzat javára, befizetési 
kötelezettség teljesítésére. Az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosított összeggel (11,6 millió forint), az 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 
részére biztosított előirányzatból az NKOH 2018. évi feladatainak ellátására átcsoportosított 
előirányzattal (27,8 millió forint), a belső átcsoportosítások (5,6 millió forint) összegével 
emelkedett; a KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetéül átadott 12,7 
millió forint hatására 235,0 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 
146,9 millió forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson 
belül: 24,2 %. 
 
Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált: 

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

− Kommunikációs szolgáltatásokon (31,7 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a 
NISZ Zrt.-vel kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- 
és hangforgalmi szolgáltatásokra, IT szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére és 
adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára.  

− Az NKOH vendégei részére, személygépkocsi parkolóhely biztosítása bérleti 
szerződés alapján 0,9 millió forint.  

− Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 46,6 millió forint került 
elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, szakértői 
tevékenységek kiadásaira.  

− Egyéb szolgáltatásokra 4,8 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,2 millió 
forint.  

− Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (62,5 millió forint) között a dologi 
kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 20,7 
millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános 
forgalmi adó befizetési kötelezettségre 39,1 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 2,7 
millió forint került elszámolásra.  

A dologi kiadások rovaton költségvetési évben esedékes kötelezettség 74,5 millió forint. 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 174,9 millió forint került 
nyilvántartásba vételre.  
 
Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 228,8 millió forint. A teljesítésként 
kimutatott 225,8 millió forintból 184,2 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az irányító szerv 
költségvetésébe került beutalásra, 41,6 millió forint pedig a Központi Maradványelszámolási 
Alap javára maradványként befizetett összeg.  
Az egyéb működési célú kiadások 2018. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 37,3 %. 
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

Beruházások módosított előirányzata 9,5 millió forint. Teljesített kifizetés 2,8 millió forint, 
amelyből 2,7 millió forint immateriális javak beszerzésére irányult.  
A beruházások 2018. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 0,5% 
 
Támogatások alakulása  
 
A 2018. évi előirányzat az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozattal 
átcsoportosított 17,6 millió forinttal megemelésre került, a 2018. évi működési kiadások 
támogatására. 
 
Az 1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda terhére az NKOH 2018. évi feladatainak ellátására 
37,2 millió forint került átcsoportosításra.  
 
2018. év első felében az irányító szerv úgy ítélte meg, hogy az NKOH kiadási előirányzatain 
55,0 millió forint megtakarítás keletkezett, ezért ez az összeg az Áht. 33. § (3) bekezdés a) 
alpontja alapján átcsoportosításra került az Igazgatás részére. 
 
További előirányzat módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási 
Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetése és egyéb ellátási szolgáltatások 
biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 12,7 
millió forint összegben.  
 

A 2018. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 723,6 millió forint előirányzattal 
rendelkezett. 

A bevételek alakulása 
 
Az NKOH 2018. évre tervezett bevétele 20,0 millió forint volt. 2018. évben 189,9 millió 
forint működési bevétel teljesült. A bevétel emelkedését befolyásolta, hogy a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet módosítása 
eredményeképpen az NKOH 2018. július 1-től mintegy 1100 érintett szervezet 
rendezvényszervezés beszerzésének szakmai ellenőrzését és elbírálását végzi korábbi 
feladatai mellett. 
23,8 millió forint költségvetési évet követően esedékes működési bevétel. 
Egyéb működési bevétel (0,4 millió forint) a táppénz számfejtését végző szervezet részére 
továbbutalandó 1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, 
Széchenyi Pihenőkártyán fel nem használt összeg visszautalásából, illetve dolgozói térítésből 
keletkezett.  
A 2018. évben a 2018. évi többletbevételből 162,0 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az 
irányító szerv költségvetésébe befizetésre került. További 2,8 millió forintot 2019. 
januárjában utalt át az NKOH az MK részére. 2018. évben nem előirányzatosított 
többletbevétele 5,1 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 
kerül befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap javára. 
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A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások 

A foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata, 182,1 millió forint 
biztosította az NKOH átlag 21 fő munkatársainak 2018. évi illetménye, munkabére, cafetéria 
és egyéb juttatásai, költségtérítései fedezetét. 
 
Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 119,0 millió forintot fordított. Célfeladat 
kitűzését és igazolását követően 11 fő részesült juttatásban 22,2 millió forint összegben, 
amelyből 4,8 millió forint 2017. évi célfeladat teljesítését követő kifizetések fedezetéül 
szolgált. Az üres állások helyettesítési díja 6,4 millió forint kiadást jelentett éves szinten.  
2018. évi cafetéria és egyéb béren kívüli juttatásokra 15,1 millió forint került kifizetésre. Az 
NKOH munkatársai – elnöki utasítás alapján – ruházati költségtérítésben részesültek 6,6 
millió forint összegben. Munkábajárás, hazautazás közlekedési költségeinek megtérítésére 0,5 
millió forintot fizetett ki. Albérleti díj hozzájárulásban 2 fő részesült, összesen 0,8 millió 
forint összegben. Gyermekszületési támogatás szintén 2 fő részére került kifizetésre, 
amelynek összege 1,1 millió forint volt. Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés 
bankszámlára utalása miatti költségtérítésre (0,3 millió forint), kilépő dolgozók szabadság 
megváltására (0,4 millió forint), felmentéssel kapcsolatos kiadásokra (1,5 millió forint) 
betegszabadságra járó díjazásra (0,7 millió forint) összesen 2,9 millió forintot fordított az 
NKOH.  
Költségvetési évben esedékes kötelezettségként beállított 6,8 millió forint a 2018. évi 
költségvetést terhelő, de 2019. évben realizálódó kiadások fedezete. A foglalkoztatottak 
személyi juttatásaira kifizetett összeg (174,6 millió forint) aránya az összes személyi 
juttatáson belül: 91,5 %. 
 
A külső személyi juttatások 18,6 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal 
foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 10,2 millió forint, nem foglalkoztatottak részére 
kifizetett juttatás 4,9 millió forint, reprezentációs kiadásokra 1,2 millió forint. 
Kötelezettségvállalással terhelt 2,2 millió forintból megbízási díjjal foglalkoztatottak részére 
1,5 millió forint, nem foglalkoztatott részére 0,5 millió forint, reprezentációs kiadásokra 0,2 
millió forint összeg került nyilvántartásba vételre. A teljesítés aránya az összes személyi 
juttatáson belül: 8,5 %. 
 
A személyi juttatások összesen eredeti előirányzata (213,6 millió forint) 5,0 millió forinttal 
emelkedett az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozattal 
átcsoportosított előirányzat miatt. 55,0 millió forint átcsoportosításra került az 1. 
Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára. Belső átcsoportosítással 17,9 millió forint került a 
dologi kiadásokról átcsoportosításra a feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások 
kiadásai fedezetére.  
2017. évi költségvetési maradványból 19,2 millió forinttal került megemelésre e kiemelt 
előirányzat.  
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás összege 9,0 millió forint. A költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségként 359,2 millió forint szerepel a nyilvántartásban, 
amely az alkalmazotti létszám törvény által előírt illetményének 2019-2021. évi fedezetét 
szolgálja.  
Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 31,5 %. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata (45,9 millió forint) a 2017. évi 
költségvetést terhelő maradványból 6,8 millió forinttal került megemelésre. 1,0 millió forinttal 
emelkedett az előirányzat az Országvédelmi Alapból az 1603/2018. (XI.27.) Korm. 
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határozattal átcsoportosított összeggel. 3,9 millió forinttal csökkent a dologi kiadások 
előirányzata javára intézményi hatáskörben átcsoportosított összeggel. Így a módosított 
előirányzat 49,6 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz 
kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 39,5 millió forint összegben.  
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként 64,2 millió forint van nyilvántartva, 
amely az alkalmazotti létszám 2019-2021. évi személyi juttatásainak adó- és járulékköltségeit 
fedezi.  
A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 6,5 %. 
 
Az NKOH 2018. évi létszáma 27 fő volt. A közigazgatás modernizációja érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozattal elrendelt 
létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette, a megnövekedett feladatokra való tekintettel a 
2075/2018. Korm. határozat a korábban elrendelt létszámstoppot feloldotta és további 7 
státuszt biztosított NKOH részére. 
Az év során nem valósult meg a teljes foglalkoztatottság. A hivatal záró, átlag statisztikai 
állományi létszáma 21 fő, munkajogi zárólétszáma 25 fő volt.  
Év közben 5 fő felvételére került sor, 3 fő lépett ki, továbbá 1 fő kezdte meg fizetés nélküli 
szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 3 fő.  

A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az NKOH 2017. évi költségvetési maradványa 154,1 millió forint volt, a 2016. évi 
visszahagyott maradvánnyal együtt. 
 
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 141,8 millió forint, amely az alábbi 
kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:        20,3 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:    6,8 millió forint 
Dologi kiadások:        92,6 millió forint 
Egyéb működési kiadások:      22,1 millió forint. 
 
A személyi juttatások és járulékai maradványa 2018. évben került kifizetésre a dolgozók, 
valamint a megbízottak 2017. decemberi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi kiadások 
2017. évi maradványát 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 
ki.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2017. évi maradvány 12,3 millió forint az Ávr. 150. § 
(4) bekezdése értelmében 2018. március 20-án átutalásra került a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára. 

A 2018. évi költségvetési maradvány alakulása 

Az NKOH 2018. évi költségvetési maradványa 122,8 millió forint. 
Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 93,3 millió forint, amely az alábbi 
kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:         9,0 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:     6,5 millió forint 
Dologi kiadások:       74,5 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások:      3,0 millió forint 
Beruházások:         0,3 millió forint. 
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A személyi juttatások kötelezettségvállalással terhelt maradványaként a 2018. decemberi nem 
rendszeres juttatások összege került kimutatásra, amely többek között a céljuttatás összegét 
5,4 millió forint, helyettesítési díjat 0,4 millió forint és megbízási díjat 1,5 millió forint 
összegben tartalmaz.  
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó maradványa a személyi juttatásokat terhelő 
fizetési kötelezettség összege.  
A dologi kiadások maradványaként kimutatott összegből informatikai szolgáltatások 
(eszközök, portálfejlesztés) díja 11,1 millió forint, a közbeszerzési eljárásokban szakértőként 
megbízottak részére kifizetendő díj 40,3 millió forint. A 2018. decemberi fizetendő általános 
forgalmi adó összege 5,0 millió forint.  
Egyéb működési célú kiadások maradványa a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 
miatti befizetési kötelezettség összege. 
Beuházások maradványa az immateriális javak között kimutatott, a kommunikációs munka 
alapjairól szóló szakmai segédletet készítő vállalkozó részére fizetendő összeg. 
 
Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 29,4 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt jogcímeken keletkezett: 
Személyi juttatások:         0,8 millió forint 
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:     3,6 millió forint 
Dologi kiadások:      13,5 millió forint 
Beruházások:         6,4 millió forint 
Működési bevételek:        5,1 millió forint. 
 

Egyéb 

Vagyongazdálkodás 

2018. év folyamán az immateriális javak és tárgyi eszközök állományi értéke 2,7 millió 
forinttal emelkedett.  
Terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra került 2,8 millió forint, így a tárgyi eszközök 
év végi állományi értéke 7,8 millió forintra csökkent. 
A pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 122,3 millió 
forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,4 millió forint volt. 
Költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2018. december 31-ig 
kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 23,8 millió forint 
összegben. 
Követelésjellegű sajátos elszámolások 100 ezer forintos értéke a 2017. december 31-én 
foglalkoztatottaknak adott előleg összege.  
Fizetendő ÁFA elszámolása 4,6 millió forint. 
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2018. december hónapban kifizetett 
nettó illetménye szerepel, 37 ezer forint értékben. 
Aktív időbeli elhatárolások összege az eredeményszemléletű bevételek aktív időbeli 
elhatárolásaként a 2019. évben esedékes, de 2018. évi teljesítésű közbeszerzési díjbevételek 
elhatárolt összege szerepel 4,0 millió forint összegben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolásaként a 2018. évben kifizetett, de 2019. évre vonatkozó folyóirat, lap előfizetések, 
biztosítási díjak, tanúsítványok díja került feltüntetésre 1,0 millió forint értékben. 
A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között 2018. december 31-ével kimutatásra 
került 3,1 millió forint nagyrészt a 2018. évben befolyt, de már nem előirányzatosított 
többletbevétel 2,8 millió forintos összege, valamint a dologi kiadások kötelezettsége 0,3 
millió forint összegben. 
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Passzív időbeli elhatárolásként a 2018. 12. havi bérfeladás 2019. évre elszámolandó személyi 
juttatások (11,8 millió forint) és munkaadókat terhelő járulékainak (7,4 millió forint) 19,2 
millió forintos összege került beállításra. 
 

Vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az NKOH 2018. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
 

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek 

2016. szeptember 27. napjától 2018. december 31. napjáig a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Bkr.) 2. § a) pontja értelmében polgári jogi jogviszony keretében – megbízási 
szerződés alapján – valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység az NKOH-nál. A megbízott 
tevékenységét és működését a 2018. évben a Bkr., illetve annak módosításai határozták meg.  
 
Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2018-ban nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
 

Követelésállomány alakulása 

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követelései között a 2018. december 31-ig 
kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 23,8 millió forint 
összegben. Követelésjellegű sajátos elszámolások 0,1 millió forintos értéke foglalkoztatottnak 
adott előleg. 
 
FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  
 
Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2018. évben a központi 
költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított kiadási előirányzata 77 518,8 millió forint, 
melynek forrása 100 %-ban támogatás.  
 
Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 135 461,4 millió forintra, a bevételi 
előirányzat 17 807,8 millió forintra, míg a támogatás összege 117 653,6 millió forintra nőtt. 
 

A 2018. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 91,6 %-ban 
teljesültek. 
 
2018. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az 
előirányzatokat: 
- 760,9 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból, 
- 7 148,0 millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, 
- 27 274,7 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból, 
- 1 108,2 millió forint összegben más fejezeti sorról vagy sorra történő átcsoportosításból, 
- 15 275,2 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,  
- 2 532,6 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából, 
- 295,9 millió forint összegben saját intézménytől átcsoportosítva. 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   56 564,3 77 518,8 77 518,8 135 461,4 124 127,2 219,4 91,6 

  
ebből:  személyi juttatás 

0,0 430,0 430,0 0,0 0,0     

Bevétel   702,4 0,0 0,0 2 532,6 2 532,6 360,6 100,0 

Támogatás   64 504,4 77 518,8 77 518,8 117 653,6 117 653,6 182,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  6 632,6 0,0 0,0 15 275,2 15 275,2 230,3 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 77 518,8 0,0 77 518,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

− saját intézménynek 0,0 0,0 0,0 

  = meghatározott feladatra -232,0 0,0 -232,0 

− más fejezet intézményének 0,0 0,0 0,0 

  = meghatározott feladatra -1 276,4 0,0 -1 276,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 5 055,5 0,0 5 055,5 

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

−   maradvány előirányzat 15 275,2 15 275,2 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 2 532,6 2 532,6 0,0 

− = Országvédelmi Alap címről 760,9 0,0 760,9 

− = Rendkívüli  kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból 

7 148,0 0,0 7 148,0 

− = más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás 1 108,2 0,0 1 108,2 

− = Központi Maradványelszámolási Alapból 27 274,7 0,0 27 274,7 

− = saját intézménytől átcsoportosítva 295,9 0,0 295,9 

2018. évi módosított előirányzat 135 461,4 17 807,8 117 653,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  227,9 151,6 76,3 

− más fejezet intézménye 262,5 0,0 262,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 7 907,5 22,5 7 885,0 

− alapítvány 1 662,1 499,7 1 162,4 

− nonprofit társaság  50 775,3 0,0 50 775,3 

− gazdasági társaság 48 280,4 7 700,6 40 579,8 

− önkormányzat/vagy intézménye 480,5 0,0 480,5 

− egyéb (testület, bankköltség) (2 db) 14 531,0 11 755,0 2 776,0 

Összes kifizetés 124 127,2 20 129,4 103 997,8 

 

20/1. Célelőirányzatok 

20/1/1. jogcímcsoport – Kormányfői protokoll 

      
A Statútum rendelet 9. § (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 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és 
külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők 
fogadásáért.  
 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.  
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A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 100,0 
millió forint került átcsoportosításra. 
 
2018. évi eredeti előirányzat  497,8 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 
158,8 millió forinttal növelte az előirányzatot, amelyet a KKM utalt vissza a 2017. évi 
protokoll feladatok ellátására történt keretátadás fel nem használt részeként. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2017-ben 51,1 millió forint volt, 
amelyből 50,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,3 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ez utóbbi az Ávr. 150. § (4) bekezdése 
alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2018-ban 205,4 millió forint volt, 
amelyből 205,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,1 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.   
 
A fejezeti soron biztosított előirányzatból Orbán Viktor miniszterelnök úr és a miniszterelnök 
helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a kormányfő házastársához kapcsolódó 
protokollfeladatok ellátása, valamint hivatalos és udvariassági külföldi és belföldi látogatásai 
valósultak meg. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 497,8 0,0 497,8  280,0 

Módosítások jogcímenként         

Irányító szervi hatáskörű módosítások -240,1 209,9 -450,0  -280,0 

Maradvány előirányzatosítása 51,1 51,1 0,0  0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás -291,2 158,8 -450,0  -280,0 

2018. évi módosított előirányzat 257,7 209,9 47,8  0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 497,8 0,0 497,8 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -100,0 0,0 -100,0 

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -350,0 0,0 -350,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 51,1 51,1 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 158,8 158,8 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 257,7 209,9 47,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 219,7 497,8 497,8 257,7 52,3 23,8 20,3 

ebből: személyi juttatás 0,0 280,0 280,0 0,0 0,0     

Bevétel 25,9 0,0 0,0 158,8 158,8 613,1 100,0 

Támogatás 34,0 497,8 497,8 47,8 47,8 140,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

210,9 – – 51,1 51,1 24,2 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 50,8 0,0 50,8 

− más fejezet intézménye (1 db) 0,4 0,0 0,4 

− gazdasági társaság (5 db) 0,6 0,0 0,6 

− egyéb (egyéni vállalkozó, egyesület, befizetések, 
bankköltség, stb.) (8 db) 

0,5 0,0 0,5 

Összes kifizetés 52,3 0,0 52,3 

 

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 

A 2018. évi eredeti előirányzat 20 579,5 millió forint volt, mely az 1347/2018. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján 10 000,0 millió forinttal, valamint az 1511/2018. (X. 17.) Korm. 
határozat alapján további 6 000,0 millió forinttal növekedett.  A fejezeti kezelésű előirányzat 
bevétele 136,0 millió forint volt.  A feladatok teljes körű ellátása érdekében az év során a 
Fejezeti általános tartalék előirányzatról 13,1 millió forint, a Tudatos nemzeti közjogi 
gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése előirányzatról 1,6 millió 
forint, az MK Igazgatásról 250,9 millió forint került átcsoportosításra. Fejezetek közötti 
megállapodás alapján az MK 1 583,3 millió forint előirányzatot adott át a BM-en keresztül a 
NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, adatfeldolgozási feladatok 
elvégzésére. A magyarországi E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről 
szóló 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat alapján 1 565,5 millió forint került 
átcsoportosításra a 20/1/11 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 
jogcímcsoport javára, valamint az MK Igazgatásra 132,0 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra. 

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása is megtörtént 
összesen 2 368,3 millió forint összegben.  

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat 2018. évben összesen 36 068,6 millió forint módosított kiadási előirányzattal 
rendelkezett. 
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2018-ban az előirányzaton rendelkezésre álló források a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz 
kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították. 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 
szolgált. A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy párbeszédet folytasson a 
magyar állampolgárokkal az életüket érintő legfontosabb intézkedésekről, ennek megfelelően 
2018. 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.  

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 20 579,5 0,0 20 579,5  150,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 16 000,0 0,0 16 000,0  0,0 

1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

10 000,0 0,0 10 000,0  0,0 

1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő átcsoportosításról 

6 000,0 0,0 6 000,0  0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások -510,9 2 504,3 -3 015,2  -150,0 

Maradvány előirányzatosítása 2 368,3 2 368,3 0,0  0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás -2 879,2 136,0 -3 015,2  -150,0 

2018. évi módosított előirányzat 36 068,6 2 504,3 33 564,3  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 20 579,5 0,0 20 579,5 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -132,0 0,0 -132,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1 583,3 0,0 -1 583,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 2 368,3 2 368,3 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 136,0 136,0 0,0 

−  Rendkívüli  kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 6 000,0 0,0 6 000,0 

−   más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás -1 550,8 0,0 -1 550,8 

−  Központi Maradványelszámolási Alapból 10 000,0 0,0 10 000,0 

−  saját intézménytől átcsoportosítva 250,9 0,0 250,9 

2018. évi módosított előirányzat 36 068,6 2 504,3 33 564,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 26 588,2 20 579,5 20 579,5 36 068,6 28 185,5 106,0 78,1 

ebből: személyi juttatás 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0   

Bevétel 65,8 0,0 0,0 136,0 136,0 206,7 100,0 

Támogatás 24 410,3 20 579,5 20 579,5 33 564,3 33 564,3 137,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

4 480,4 – – 2 368,3 2 368,3 52,9 100,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 18,9 0,0 18,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 201,0 0,0 201,0 

− gazdasági társaság (4 db) 27 816,0 0,0 27 816,0 

− egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db) 149,6 149,6 0,0 

Összes kifizetés 28 185,5 149,6 28 035,9 

 

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

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. 
 
2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint, amely év közben 
kormányzati hatáskörben megemelésre került a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére 387,0 millió forinttal, a politikai fejlődés útjainak kidolgozása, az európai 
egységtörekvések támogatása, információk cseréje, tudományos kapcsolatok építése 
témakörökben társadalompolitikai és közpolitikai kutatások elvégzésére, valamint 
átcsoportosításra került 500,0 millió forint az Alapítvány működésének támogatására, 
melynek felhasználására 2019-ben kerül sor. Az előirányzat bevétele 0,2 millió forint volt, 
amely az Alapítvány 2017. évi támogatási szerződés elszámolás utáni befizetési 
kötelezettségéből adódott.  
 

4268



 
 

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint, 
mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 887,0 0,0 887,0 0,0 

1405/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a 
Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról (RKI) 

387,0 0,0 387,0 0,0 

1808/2018. (XII. 23.) Kormány határozat, a fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításokról 

500,0 0,0 500,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 0,2 0,2 0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 1 087,2 0,2 1 087,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 0,2 0,2 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 0,0 0,0 0,0 

−  = Rendkívüli  kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 387,0 0,0 387,0 

−  = más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás 500,0 0,0 500,0 

2018. évi módosított előirányzat 1 087,2 0,2 1 087,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 286,5 200,0 200,0 1 087,2 1 087,2 379,5 100,0 

Bevétel 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Támogatás 286,5 200,0 200,0 1 087,0 1 087,0 379,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,2 0,2  100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1 db) 1 085,3 199,7 885,6 

− egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db) 1,9 1,9  0,0 

Összes kifizetés 1 087,2 201,6 885,6 

 

20 /1 / 6 Fejezeti általános tartalék 

A 2018. évi költségvetési törvényben biztosított 58,1 millió forintból 13,1 millió forint a 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok és 45,0 millió forint 
az MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra. 

Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2018. évi maradványa sem 
keletkezett. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 58,1 0,0 58,1 0,0 
Módosítások jogcímenként         
Irányító szervi hatáskörű módosítások -58,1 0,0 -58,1 0,0 
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás -58,1 0,0 -58,1 0,0 
2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 58,1 0,0 58,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−  más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás -58,1 0,0 -58,1 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 23,0 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0  

Bevétel 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Támogatás 0,0 58,1 58,1 0,0 0,0   

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0   

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

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

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó szervezetek, civil szervezetek és szakmai, 
kulturális programok kiadásaira és az ott felmerülő feladatok ellátására szolgál. 

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 120,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa 0,1 millió forint volt. Ez utóbbi az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. 

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat 
alapján biztosított forrás fel nem használt része 5,1 millió forint volt, amely visszafizetésre 
került. 2017. évi létszámnövekedés miatti kiadásokra a kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból 95,0 millió forint került átvezetésre a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása 
részére, további 20,0 millió forint támogatási szerződés keretében a Mindennapok Női 
Szemmel Egyesület részére a Periklész rendszer továbbfejlesztésére, új felhasználók és tagok 
toborzására, előadások és rendezvények megszervezésére került kifizetésre.  

A 243,9 millió forint összegű 2018. évi módosított előirányzat a 120,2 millió forint összegű 
maradványból, az előirányzat javára átcsoportosított, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 78,7 
millió forint összegű 2018. évi többletbevételéből és a Fejezeti általános tartalék elnevezésű 
előirányzatról való 45,0 millió forint összegű forrás átvételéből állt.  

A módosított előirányzatból 22,1 millió forint átadásra került a Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzati sorra. 56,6 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása részére 
személyi juttatásokra került átvezetésre, további 45,0 millió forint a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Közhasznú Zrt. Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésére került többek közt 
kifizetésre. 

Az előirányzatnak 2018. évi maradványa nem keletkezett. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Irányító szervi hatáskörű módosítások 243,9 198,9 45,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 120,2 120,2 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 123,7 78,7 45,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 243,9 198,9 45,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 120,2 120,2 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 78,7 78,7 0,0 

−  más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás 45,0 0,0 45,0 

2018. évi módosított előirányzat 243,9 198,9 45,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 2 044,3 0,0 0,0 243,9 243,9 11,9 100,0 

Bevétel 205,7 0,0 0,0 78,7 78,7 38,3 100,0 

Támogatás 421,8 0,0 0,0 45,0 45,0 10,7 100,0 

Költségvetési maradvány 1 537,0 – – 120,2 120,2 7,8 100,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 151,6 151,6 0,0 

− nonprofit társaság (1 db) 45,0 0,0 45,0 

− egyéb (egyesület, befizetések, saját fejezeti kezelésű 
előirányzat) (3db) 

47,3 47,3 0,0 

Összes kifizetés 243,9 198,9 45,0 
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20 / 1 / 8 Tihanyi Alapítvány támogatása 

 
A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 300,0 millió forint, melynek teljes 
összege a 2018. évben a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés keretében 
kifizetésre került a Kedvezményezett részére. Az Alapítvány ezt az összeget a Mathias 
Corvinus Collegium (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 2018. december 31-e volt. 
 
Az előirányzat 2017. évi maradvánnyal nem rendelkezett, és 2018. évi maradványa sem 
keletkezett. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
2018. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

2018. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 120,0 100,0 

Támogatás 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 120,0 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1 db) 300,0 300,0 0,0 

Összes kifizetés 300,0 300,0 0,0 
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20 / 1 / 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek 
megőrzése és fejlesztése 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018-ban 583,0 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett.  

Az előirányzatnak 2017. évben 103,4 millió forint maradványa keletkezett, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1248/2018. (V. 25.) 
Korm. határozat alapján 610,4 millió forint forrás biztosítására került sor a „Muzsikáló 
Magyarország” pályázatra, amelyből a 2018. évben is folytatódott a hagyományos éttermi 
cigányzene támogatása és népszerűsítése. A támogatás összege 773,4 millió forint volt, amely 
megállapodás útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére került átadásra az 
előirányzat kiadási összegét csökkentve. A programból keletkező bevétel 29,3 millió forint 
volt. 

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzati sorra 1,6 millió forint került átcsoportosításra. 

A 2018. évben 476,9 millió forint kifizetésére került sor, melynek főbb tételei az alábbiak. 

A Nemzeti Örökség Intézete részére szobor állításra 20,0 millió forint került kifizetésre. 

Az MK a tavalyi évhez hasonlóan támogatta a „Zenélő Budapest 2018” rendezvénysorozatot, 
a támogatás összege 77,0 millió forint volt. 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére 2018. évben 312,0 millió forint, ebből 
32,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból került kifizetésre annak 
érdekében, hogy a gazdasági társaság ellássa a miniszterelnök kabinetfőnöke felelősségi 
körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges, - különösen kommunikációs tartalmú, 
tájékoztató és ismeretterjesztő, kulturális célú és jellegű – a tudatos nemzeti közjogi 
gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek 
megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat. Így különösen az Alaptörvénnyel, 
valamint a nemzeti konzultációval kapcsolatban miniszterelnöki tájékoztatókkal, levelekkel, 
nyilatkozatokkal és kérdőívekkel összefüggő előkészítési, ellátási, valamint kiadási 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat. 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 XIII. sorozat kötetei is a 
tartalomhoz illő nemes kivitelben, keménytáblás kötésben készültek. Az erre a célra fordított 
összeg a kiadói költségekkel együtt 2018-ban 146,4 millió forint volt a Magyar Közlöny Lap- 
és Könyvkiadó Kft. részére biztosított támogatási összegből. 

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 75,0 millió forint, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 65,9 millió forint, a nem terhelt maradvány 
összege 9,1 millió forint. 

  

4274



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 583,0 0,0 583,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 610,4 0,0 610,4 0,0 

1248/2018. (V. 25.) Kormány határozat, az 
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról 

610,4 0,0 610,4 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások -642,3 132,7 -775,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 103,4 103,4 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás -745,7 29,3 -775,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 551,1 132,7 418,4 0,0 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 583,0 0,0 583,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -773,4  0,0 -773,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 103,4 103,4 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 29,3 29,3 0,0 

−  Országvédelmi Alap címről 610,4 0,0 610,4 

−  más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás -1,6 0,0 -1,6 

2018. évi módosított előirányzat 551,1 132,7 418,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 651,3 583,0 583,0 551,1 476,0 73,1 86,4 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 29,3 29,3 29300,0 100,0 

Támogatás 754,6 583,0 583,0 418,4 418,4 55,4 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 103,4 103,4  100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1 db) 20,0 0,0 20,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 22,5 22,5 0,0 

− nonprofit társaság (1 db) 77,0 0,0 77,0 

− gazdasági társaság (1 db) 312,0 312,0 0,0 

− egyéb (bankköltség, bevétel) (2 db) 44,5 44,5 0,0 

Összes kifizetés 476,0 379,0 97,0 

 

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

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6,6 millió forint volt, mely következtében a 
módosított kiadási előirányzata 6,6 millió forintra nőtt. Kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal nem rendelkezett. 

A 6,6 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Igazgatása részére került átutalásra a 
Digitális Jólét Program rendezvény kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetére.  

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Irányító szervi hatáskörű módosítások 6,6 6,6 0,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 6,6 6,6 0,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 6,6 6,6 0,0 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 6,6 6,6 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 6,6 6,6 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,2 0,0 0,0 6,6 6,6 3 300,0 100,0 

Bevétel 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Költségvetési 
maradvány 

0,2 – – 6,6 6,6 3 300,0 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 6,6 0,0 6,6 

Összes kifizetés 6,6 0,0 6,6 

 

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

Az előirányzati sor 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal és maradványa sem 
keletkezett 2017. évben. 
 
A módosított kiadási előirányzata 1.572,4 millió forint volt, amely 6,9 millió forint bevételből 
és a Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok előirányzatról 
1.565,5 millió forint összegben került átcsoportosításra. A támogatási előirányzata 1.565,5 
millió forintra nőtt. 
 
A hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 
10.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Kormány egyetértett a magyarországi elektronikus 
sport (a továbbiakban: E-sport) sportágként történő elismerésével, illetve az E-sportvilág 
támogatásával, valamint a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a visegrádi négyek 
országai közötti E-sport bajnokság és konferencia megrendezésével, amely feladatra 
Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület részére 2018. évben 1.565,5 millió forint került 
kifizetésre. 
 
Az előirányzatról 6,9 millió forint keretátadás történt 2018. év decemberében a Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű előirányzati sor javára. 
 
Az előirányzati sornak 2018. évi maradványa nem keletkezett. 
 

 
 
 
 

4277



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
Irányító szervi hatáskörű módosítások 1 572,4 6,9 1 565,5 0,0 
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 1 572,4 6,9 1 565,5 0,0 
2018. évi módosított előirányzat 1 572,4 6,9 1 565,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   bevétel előirányzatosítása 6,9 6,9 0,0 

−  más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás 1 565,5 0,0 1 565,5 

2018. évi módosított előirányzat 1 572,4 6,9 1 565,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 434,0 0,0 0,0 1 572,4 1 572,4 362,3 100,0 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9  100,0 

Támogatás 434,0 0,0 0,0 1 565,5 1 565,5 360,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (egyesület, saját fej. kez. előir.) (2 db) 1 572,4 6,9 1 565,5 

Összes kifizetés 1 572,4 6,9 1 565,5 
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20 / 1 / 12 Turisztikai célelőirányzat 

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 213,0 millió forint, melyből a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 119,9 millió forint – amelynek 
pénzügyi teljesítése a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént –, a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 93,1 millió forint volt. 

A 2018. évi eredeti kiadási előirányzat 12.100,0 millió forint, amely az év folyamán a 
Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (6.271,7 
millió forint) és az előirányzat javára történő többletbevételek (1.309,3 millió forint) 
eredményeként 19.681,0 millió forintra módosult. 

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat [a 
továbbiakban: 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat] 1) pontja alapján a XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Jogelőd) költségvetési fejezetből – 
címrendmódosítással – 2018. január 1-jei határnappal és 2018. július 1-jei fordulónappal a 
Turisztikai célelőirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda címrendjébe került 
átrendezésre. 

A 2018. évi nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és 
lebonyolításának támogatása érdekében támogatói okirat került kibocsátásra 457,1 millió 
forint összegben, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére. A 
támogatás forrása a 2017. évben az MTÜ-vel megkötött támogatási szerződésből fel nem 
használt és visszafizetett 366,6 millió forint, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, 
a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási 
adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) 
Korm. határozattal [a továbbiakban: 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat] biztosított 90,5 
millió forint részösszeg.  

A Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről 
szóló 1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a Kínai Nemzetközi Import Expon történő 
részvétel finanszírozása érdekében 25,0 millió forint biztosításáról döntött. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 
címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, 
egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat alapján  736,0 
millió forint került biztosításra az MTÜ által ellátandó légi marketing feladatok ellátása 
céljából.  

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 4.962,5 millió forint került biztosításra az 
alábbi szakmai feladatokra:  

- Tour de Hongrie közvetítési jogának megvásárlására: 196,5 millió forint, 
- Dubaji Világkiállítás előkészítésére: 700,0 millió forint, 
- Multimédiás művészeti koncepcióra 1.066,0 millió forint, 
- Fesztiváltámogatásra: 1.000,0 millió forint, 
- Budapest városmarketing kampányra (országimázs építésre) 2.000,0 millió forint. 

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat további 548,2 millió forintot biztosított a nemzeti 
rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi 
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Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat alapján. 

A Turisztikai célelőirányzaton keletkezett 882,7 millió forint bevételből  a Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzatra 873,6 millió forint került átcsoportosításra. 

Az MTÜ – a pályázati lebonyolítói számlán keletkezett – 18,3 millió forint összegű 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványt fizetett ki saját kedvezményezettjeinek. 

Az előirányzaton keletkezett 2017. évi 49,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással 
terhelt maradványt a Jogelőd – támogatási szerződés alapján – kifizette az MTÜ részére. 

Az előirányzat keretében meghirdetett pályázati célok és programok ellenőrzésének 
elősegítése és megvalósítása érdekében, határozatlan időre szóló megbízási szerződés jött 
létre a Magyar Államkincstárral, amellyel 16,3 millió forint került kötelezettségvállalással 
lekötésre és 0,5 millió forint kifizetésre. A fennmaradó 15,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik. 

A Magyar Államkincstár részére kifizetett tranzakciós illetékek, kincstári díjak összege a 
2018. évben 39,8 millió forint volt. 

Az előirányzat terhére a 2018. évben mindösszesen 19.580,7 millió forint kifizetés történt. 

A 2018. évi maradvány összege mindösszesen 100,3 millió forint, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt 59,6 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 40,7 millió forint. 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 100,0 0,0 12 100,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 6 271,7 0,0 6 271,7 0,0 

1013/2018. (II. 2.) Kormány határozat, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 

736,0 0,0 736,0 0,0 

1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

5 510,7 0,0 5 510,7 0,0 

1394/2018. (VIII. 13.) Kormány határozat, 
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo 
elnevezésű eseményen 
történő részvételéről  

25,0 0,0 25,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 1 309,3 1 462,3 -153,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 213,0 213,0 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 1 096,3 1 249,3 -153,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 19 681,0 1 462,3 18 218,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 100,0 0,0 12 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -153,0 0,0 -153,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 213,0 213,0 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 1 249,3 1 249,3 0,0 

−  más fejezeti sorról átcsoportosítás 548,2 0,0 548,2 

−  Rendkívüli  kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 761,0 0,0 761,0 

−  Központi Maradványelszámolási Alapból 4 962,5 0,0 4 962,5 

2018. évi módosított előirányzat 19 681,0 1 462,3 18 218,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 19 928,7 12 100,0 12 100,0 19 681,0 19 580,7 98,3 99,5 

Bevétel 33,8 0,0 0,0 1 249,3 1 249,3 3 696,2 100,0 

Támogatás 19 703,7 12 100,0 12 100,0 18 218,7 18 218,7 92,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

404,1 – – 213,0 213,0 52,7 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (2 db) 46,1 0,0 46,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 6 599,0 0,0 6 599,0 

− alapítvány (4 db) 151,9 0,0 151,9 

− nonprofit társaság (5 db) 2 520,1 0,0 2 520,1 

− gazdasági társaság (19 db) 9 034,0 4 990,0 4 044,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (5 db) 181,5 0,0 181,5 

− egyéb (egyesület, szövetség, befizetések, 
bankköltség, saját fej. kez. előir.) (21 db) 

1 048,1 39,9 1 008,2 

Összes kifizetés 19 580,7 5 029,9 14 550,8 
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20 / 1 / 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 

 A 2017. évi költségvetési maradvány összege mindösszesen 11.527,8 millió forint volt, 
melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege – 10.915,4 millió forint – a 
Központi Maradványelszámolási Alap javára pénzügyileg teljesült –, a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 612,4 millió forint volt. 

A Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
41.400,0 millió forint volt, amelyen nem szerepelt bevételi előirányzat. Évközben a bevételi 
előirányzata 12.401,4 millió forintra, míg a kiadási előirányzata 72.149,7 millió forintra 
módosult a Kormány hatáskörében 18.348,3 millió forint összegű, valamint az irányítószervi 
12.401,4 millió forint összegű módosításaiból adódóan. Irányító szervi módosítások: 
maradvány előirányzatosítása 11.527,8 millió forint, bevétel 873,6 millió forint. 

A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről 
szóló 1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján a 2018. évre 300,0 millió forintot 
biztosított a Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére. A kiadott támogatói okirattal – a 
tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal csökkentett – 298,5 millió forint került kifizetésre. 

Az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján 2018. január 1. napi határnappal és 2018. 
július 1. napi fordulónappal a fejezeti kezelésű előirányzat a XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet címrendjébe került átrendezésre. 

Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alap terhére 
1.860,0 millió forint forrásról döntött a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat javára, az alábbi 
tevékenységekre: 

- Mátraverebély-Szentkút kegyhely beruházásának előkészítésére: 170,0 millió forintot, 

- Lenti gyógy- és termálfürdő beruházásának előkészítésére: 170,0 millió forintot, 

- Lenti panzióvásárlás céljára: 320,0 millió forintot, 
- Tematikus élményparkok kialakítására: 1.200,0 millió forintot. 

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat a 
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat javára 9.757,7 millió forint biztosításáról döntött.  

Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat 
felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 150,5 millió forint került biztosításra a 
Millenáris Városközpont megvalósításának előkészítése céljából.  

A célelőirányzaton szerződésszegés miatti bankgarancia visszafizetéséből keletkezett 873,6 
millió forint bevétel irányítószervi hatáskörben került átcsoportosításra a Turisztikai 
célelőirányzat terhére. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 26. § (1) 
bekezdése alapján, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 25. 
Turisztikai fejlesztési célelőirányzata tartalmazta a Turizmusfejlesztési hozzájárulásból 
származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2018. évben 
pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a Turizmusfejlesztési hozzájárulás eredeti 
bevételi előirányzatát, akkor a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az eredeti bevételi 
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előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a 
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését. 

Ennek megfelelően az 1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetértett 
azzal, hogy a költségvetés végrehajtása során a Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi 
többletével a Turisztikai fejlesztési célelőirányzat megemelésre kerüljön, és az egyes kiemelt 
turisztikai fejlesztések finanszírozására kerüljön felhasználásra. 

Ennek megfelelően a kiadási előirányzat összesen 7.415,9 millió forinttal került megemelésre. 

 A tárgyévi kiadási előirányzatból 83,3 millió forint került kifizetésre kincstári díjakra és 
tranzakciós illetékekre. 

Az előirányzaton a 2018. évben 2.447,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 74,9 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 2.372,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely tartalmazza a tárgyévet követő évben az 
OVF részére kifizetett 800,0 millió forintot és az MTÜ-vel kötött kezelői megállapodás 
keretében kifizetésre került 1.488,4 millió forintot. 84,5 millió forint a kötelezettségvállalással 
terhelt maradványok kifizetéséhez szükséges kincstári díjak kifizetéséhez került lekötésre. 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 41 400,0 0,0 41 400,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 18 348,3 0,0 18 348,3 0,0 

1130/2018. (III.19.) Kormány határozat, a 
berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő 
fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről 

300,0 0,0 300,0 0,0 

1347/2018. (VII. 26.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

1 860,0 0,0 1 860,0 0,0 

1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

9 757,7 0,0 9 757,7 0,0 

1409/2018. (IX. 3.) Kormány határozat, a XXI. 
Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

-240,0 0,0 -240,0 0,0 

1603/2018. (XI. 27.) Kormány határozat, az 
Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról 

150,5 0,0 150,5 0,0 

PM/19353-2/2018. 1416/2018. (IX. 7.) Kormány 
határozat, a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció 
megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai 
fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről 

6 520,1 0,0 6 520,1 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 12 401,4 12 401,4 0,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 11 527,8 11 527,8 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 873,6 873,6 0,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 72 149,7 12 401,4 59 748,3 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 41 400,0 0,0 41 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából 6 520,1 0,0 6 520,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 11 527,8 11 527,8 0,0 

−   bevétel előirányzatosítása 873,6 873,6 0,0 

−  Országvédelmi Alap címről 150,5 0,0 150,5 

−  más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás 60,0 0,0 60,0 

−  Központi Maradványelszámolási Alapból 11 617,7 0,0 11 617,7 

2018. évi módosított előirányzat 72 149,7 12 401,4 59 748,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 430,5 41 400,0 41 400,0 72 149,7 69 701,9 1283,5 96,6 

Bevétel 341,3 0,0 0,0 873,6 873,6 256,0 100,0 

Támogatás 16 617,0 41 400,0 41 400,0 59 748,3 59 748,3 359,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 11 527,8 11 527,8  100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1 db) 70,0 0,0 70,0 

− alapítvány (2 db) 124,9 0,0 124,9 

− nonprofit társaság (3 db) 48 133,2 0,0 48 133,2 

− gazdasági társaság (6 db) 9 654,9 2 398,6 7 256,3 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 299,0 0,0 299,0 

− egyéb (bankköltség, befizetések) (2 db) 11 419,9 11 419,9 0,0 

Összes kifizetés 69 701,9 13 818,5 55 883,4 

 

20 / 1 / 14 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok 

Az előirányzat 45,3 millió forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 800,4 millió forint volt, mely Kormány 
hatáskörben 100,0 millió forinttal, míg irányítószervi hatáskörben 64,0 millió forinttal került 
megemelésre, így mindösszesen 964,4 millió forintra módosult. 

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. 
(VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
költségvetési fejezetből címrendmódosítással az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és 
népszerűsítésével összefüggő feladatok előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezetbe került. 
 
A magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló 
program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1837/2016. (XII. 23.) Korm. 
határozat, valamint a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat értelmében a 
kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos – a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, valamint az 
Országos Erdészeti Egyesület, mint szakmai együttműködő és lebonyolító partnerek 
közreműködésével – átfogó programot indított a családok és iskolai tanulók magyarországi 
vízi szabadidősporthoz történő széleskörű hozzáférésének biztosítása, valamint a gyermek és 
ifjúsági gyalogos vándortáborozás népszerűsítése érdekében. 
 
A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos – a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, 
mint szakmai együttműködő és lebonyolító partner közreműködésével – átfogó programot 
indított az 5-12. osztályos tanulók magyarországi kerékpáros túrázásokhoz, szervezett 
vándortábori formában, egy Kerékpáros Vándortábor megvalósításával. 

A hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások támogatásáról 
szóló 1695/2018. (XII. 17.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért a Magyar Kerékpáros 
Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Programjának 
(a továbbiakban: Program) előkészítésével, amelynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok 
kerülnek megépítésre Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon, melyek  
megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében 100,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendelte el és felhívta a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a 
Szövetség részére támogatói okirat kibocsátásáról, a Program előkészítésére.  

Az előirányzat terhére az alábbi támogatási szerződések megkötésére, illetve támogatói 
okiratok kiadására került sor: 

- Országos Erdészeti Egyesület 2018. évi gyermek és ifjúsági gyalogos 
vándortáborozással összefüggő feladatokra 171,6 millió forint, 

- Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2018. évi Vízivándortábor Programra (I. részfeladat) 
185,4 millió forint, valamint a Program szerinti meglévő megállópontok fejlesztése és 
új megállópontok építése (II. részfeladat) 269,0 millió forint, 

- Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség Kerékpáros Vándortábor Program 
megvalósítása 171,6 millió forint, melyből 154,4 millió forint átadása történt meg, a 
további 17,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik, 

- Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, 
turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi 
Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről 18,7 millió forint, 
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- Magyar Kerékpáros Szövetség Kerékpáros Edzőcsarnok-fejlesztési Program 
előkészítésére, melynek keretében kerékpáros edzőcsarnokok kerülnek megépítésre 
Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon 100,0 millió forint,  

- Kincstári díjakra és tranzakciós illetékre 0,4 millió forint került levonásra, 
- Az Országos Erdészeti Egyesület részére a 2017. évi gyermek és ifjúsági gyalogos 

vándortáborozással összefüggő feladatokra 17,2 millió forint kifizetése történt meg, 
éven túli kötelezettségvállalás alapján, 

- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére a 2017. évi magyarországi vízi turizmus és 
víziszabadidő-sportok fejlesztéséhez szükséges feladatra 28,1 millió forint kifizetése 
történt meg, éven túli kötelezettségvállalás alapján. 

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17,6 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,4 millió forint. 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 800,4 0,0 800,4 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 100,0 0,0 100,0 0,0 

1695/2018. (XII. 17.) Kormány határozat, a hazai 
pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó 
beruházások támogatásáról 

100,0 0,0 100,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 64,0 45,3 18,7 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 45,3 45,3 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 18,7 0,0 18,7 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 964,4 45,3 919,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 800,4 0,0 800,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 118,7 0,0 118,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 45,3 45,3 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 964,4 45,3 919,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 707,9 800,4 800,4 964,4 944,4 133,4 97,9 

Támogatás 753,2 800,4 800,4 919,1 919,1 122,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 45,3 45,3  100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 844,4 0,0 844,4 

− egyéb (szövetség) (1 db) 100,0 0,0 100,0 

Összes kifizetés 944,4 0,0 944,4 

 

20 / 1 / 15 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 

Az előirányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 597,9 millió forint volt. 

A 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.000,0 millió forint, mely 
irányítószervi hatáskörben 1.579,9 millió forintra módosult. 

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. 
(VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
költségvetési fejezetből címrendmódosítással a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került. 
 
Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 
megvalósításával összefüggő költségekre, különös tekintettel infrastruktúra-fejlesztésre, 
turistaszállók, menedékházak felújítására.  

Az előirányzat terhére az alábbi támogatói okiratok kerültek kiadásra: 

- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére 6,0 millió forint támogatás, a Nomád 
Baradla Kemping és Turistaszálló korszerűsítésére, 

- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére 34,0 millió forint támogatás, a 
Szögligeti Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló 
korszerűsítésére,  

- a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részére 56,0 millió forint támogatás, a Bükk-
hegységben, Répáshután található Borostyán Panzió felújítására, korszerűsítésére, 

- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére 30,0 millió forint támogatás, a 
Fecskeház Erdei Iskola és Turistaszállás korszerűsítésére,  

- a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 420,5 
millió forint támogatás, a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központ és Turistaház 
ingatlanfejlesztése, Kőhányás projektre, 

- az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 450,0 
millió forint támogatás, a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (RÖNK) 
ingatlanfejlesztésére. 

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa  601,4 millió forint.  
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Irányító szervi hatáskörű módosítások 597,9 597,9 0,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 597,9 597,9 0,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 1 597,9 597,9 1 000,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 597,9 597,9 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 1 597,9 597,9 1 000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 1 000,0 1 000,0 1 597,9 996,5  62,4 

Támogatás 597,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 167,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 597,9 597,9  100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (3 db) 126,0 0,0 126,0 

− gazdasági társaság (1 db) 870,5 0,0 870,5 

Összes kifizetés 996,5 0,0 996,5 

 

20 / 1 / 16 Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése 

A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a 
beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 
2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében 241,4 millió forint került átcsoportosításra 

az előirányzat javára. A teljes összegre vonatkozóan kötelezettségvállalásra került sor 2017. 
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december 29-én a Magyar Kajak-Kenu Szövetség javára, így a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege 2017. december 31-én 241,4 millió forint volt.  

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról szóló 1387/2018. 
(VIII. 13.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
költségvetési fejezetből címrendmódosítással a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai 
és sportcélú fejlesztése előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2018. évi 
módosított kiadási és támogatási előirányzata 241,4 millió forint, melyből 2018. évben a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel megkötött támogatási szerződés keretében 240,6 millió 
forint került kifizetésre a kedvezményezett részére. 
 
A beruházás előkészítése a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú 
fejlesztését célozza úgy, hogy a már meglévő infrastruktúra továbbfejlesztésével és 
bővítésével egy rafting és szlalom-pálya kialakításával a hazai szlalom szakágak számára 
edzéshelyszín létesüljön és a nagyközönség számára is elérhető legyen a rafting és vadvízi 
sportolás lehetősége. 
 
Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett. 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
Irányító szervi hatáskörű módosítások 241,4 241,4 0,0 0,0 
Maradvány előirányzatosítása 241,4 241,4 0,0 0,0 
2018. évi módosított előirányzat 241,4 241,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   maradvány előirányzat 241,4 241,4 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 241,4 241,4 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 241,4 240,6  99,7 

Támogatás 241,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 241,4 241,4  100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 240,6 0,0 240,6 

Összes kifizetés 240,6 0,0 240,6 

 
20 / 1 / 18 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 

Az előirányzat 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A Kormány a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével 
kapcsolatos program” elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban [a 
továbbiakban: 1870/2017. (I. 29.) Korm. határozat] döntött a Magyarországi nyaralóhajózás 
alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról a nemzeti 
fejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozóan. 
 
A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozatban 
kiegészítette az MK címrendjét a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 
megteremtése jogcímcsoporttal és egyúttal rendelkezett 594,5 millió forint forrás 
biztosításáról. A forrás felhasználására az MK támogatási szerződést kötött a megvalósításhoz 
szükséges feladatok ellátására, az 1870/2017. Korm. határozatban kijelölt MAHART Zrt–vel, 
tervezési, előkészítési, engedélyezési, nyaralóhajó beszerzési feladatok ellátására. 
 
Az előirányzatnak 2018. évi maradványa nem keletkezett. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 594,5 0,0 594,5 0,0 

1403/2018. (VIII. 31.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

594,5 0,0 594,5 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 594,5 0,0 594,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   Központi Maradványelszámolási Alapból 594,5 0,0 594,5 

2018. évi módosított előirányzat 594,5 0,0 594,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 594,5 594,5  100,0 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 594,5 594,5  100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 592,4 0,0 592,4 

− egyéb (bankköltség) (1 db) 2,1 0,0 2,1 

Összes kifizetés 594,5 0,0 594,5 

 

20 / 1 / 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 

Az előirányzat 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 
145,0 millió forint, melyből 100,0 millió forintról Kormány hatáskörben, míg 45,0 millió 
forintról irányító szervi hatáskörben született döntés. 
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Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc Testület működésének támogatása, valamint a 
Róheim-villa műemlékingatlan felújítása, a köztestület és a Magyar Corvin-lánc Iroda 
elhelyezésének támogatása.  
 
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 8. pontja 
alapján a Magyar Corvin-lánc 2018. évi működésére 44,8 millió forint biztosítása történt meg 
a kedvezményezett részére a 2018. október 18. napján kelt támogatói okirat alapján. 
 
A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat 100,0 
millió forintot biztosított a Miniszterelnöki Kabinetiroda Magyar Corvin-lánc Testület 
támogatása jogcímcsoport javára. A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt 
Róheim-villa felújítási munkáinak elvégzésének támogatására 99,7 millió forint került 
átutalásra a kedvezményezettnek a 2018. december 15. napján kelt támogatói okirat alapján. 
 
Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, ami a 2018. év decemberében kiutalt támogatás kincstári díja. 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 100,0 0,0 100,0 0,0 

1511/2018. (X. 17.) Kormány határozat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

100,0 0,0 100,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 45,0 0,0 45,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 45,0 0,0 45,0 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 145,0 0,0 145,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

−   Központi Maradványelszámolási Alapból 100,0 0,0 100,0 

−  saját intézménytől átcsoportosítva 45,0 0,0 45,0 

2018. évi módosított előirányzat 145,0 0,0 145,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 145,0 144,7  99,8 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0  100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (testület, bankköltség) (2 db) 144,7 45,0 99,7 

Összes kifizetés 144,7 45,0 99,7 

21. Központi kezelésű előirányzatok  

21 / 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

21 / 1 /1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása 

2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 71,3 millió forint 
volt. 

Magyarország Kormánya a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint 
a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. Korm. határozatával 
döntött az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 
(ÓNTE) bérfejlesztéséhez szükséges költségvetési támogatás biztosításáról. 

Az ÓNTE 2018. évi bérfejlesztési igénye alapján összesen 71,3 millió forint összegű 
támogatásban részesült, amelynek fedezetét az 1160/2018.  Korm. határozat átcsoportosítás 
útján biztosította az MK fejezetben (a 2018. évi központi költségvetés eredetileg ezt az 
összeget a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben 
tartalmazta). 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet szerint 2018. augusztus 1. napjától kezdődően az ÓNTE felett a tulajdonosi 
jogokat gyakorló gazdasági társaság a Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság.  

Budapest, 2019. augusztus 21. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

KIADÁSOK 60 602,9 82 108,6 -- 128 419,4876,714 791,243 127,082 108,6 140 903,5

1. Költségvetési szerv 4 038,6 4 589,8 -- 4 220,9876,7-239,5143,84 589,8 5 370,8

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

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

01/01  Személyi juttatások 2 249,5 2 175,6 -- 2 763,4349,0253,141,82 175,6 2 819,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 562,1 480,0 -- 621,0117,745,38,2480,0 651,2

01/03  Dologi kiadások 1 011,0 1 688,2 -- 433,7-106,1-535,939,41 688,2 1 085,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 171,6 -- -- 395,3635,2119,845,0-- 800,0

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

02/06  Beruházások 19,6 246,0 -- 7,0-119,6-121,89,4246,0 14,0

02/07  Felújítások -- -- -- 0,50,5------ 0,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,8 -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 56 564,3 77 518,8 -- 124 127,2--15 030,742 911,977 518,8 135 461,4

56 564,3 77 518,8 -- 124 127,2--15 030,742 911,977 518,8 135 461,4

3. Központi előirányzat -- -- -- 71,3----71,3-- 71,3

-- -- -- 71,3----71,3-- 71,3

BEVÉTELEK 869,2 20,0 -- 2 943,2209,52 702,8--20,0 2 932,3

1. Költségvetési szerv 166,8 20,0 -- 410,6209,5170,2--20,0 399,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 702,4 -- -- 2 532,6--2 532,6---- 2 532,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 325,3 -- -- 15 942,4667,215 275,2---- 15 942,4

1. Költségvetési szerv 692,7 -- -- 667,2667,2------ 667,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 632,6 -- -- 15 275,2--15 275,2---- 15 275,2

TÁMOGATÁSOK 68 350,7 82 088,6 -- 121 957,5---3 186,843 055,782 088,6 121 957,5

1. Költségvetési szerv 3 846,3 4 569,8 -- 4 303,9---409,7143,84 569,8 4 303,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 64 504,4 77 518,8 -- 117 653,6---2 777,142 911,977 518,8 117 653,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 249,0 -- -- 266,0-------- --

1. Költségvetési szerv 249,0 -- -- 266,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 942,3 -- -- -- -- -- -- -- 12 495,0
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Miniszterelnöki Kabinetiroda ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 3 502,3 4 172,2 -- 3 615,0722,6-373,8126,24 172,2 4 647,2

1 Működési költségvetés 3 466,1 3 946,2 -- 3 610,3821,8-242,6116,83 946,2 4 642,2

 / 1 Személyi juttatások 2 062,6 1 962,0 -- 2 572,5311,9308,136,81 962,0 2 618,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 745,2 1 703,0 -- 2 232,1------1 703,0 2 269,0

Külső személyi juttatások 317,4 259,0 -- 340,4------259,0 349,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

514,4 434,1 -- 581,5115,045,37,2434,1 601,6

 / 3 Dologi kiadások 835,6 1 550,1 -- 286,8-176,3-551,027,81 550,1 850,6

Készletbeszerzés 3,7 50,0 -- 11,5------50,0 37,6

Kommunikációs szolgáltatások 187,4 300,0 -- 75,3------300,0 268,5

Szolgáltatási kiadások 351,2 812,1 -- 94,0------812,1 368,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 57,8 50,0 -- 34,9------50,0 53,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 235,5 338,0 -- 71,1------338,0 121,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,5 -- -- 169,5571,2-45,045,0-- 571,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 10,5-------- 27,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,2 -- -- 159,0-------- 541,1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

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

2 Felhalmozási költségvetés 36,2 226,0 -- 4,7-99,2-131,29,4226,0 5,0

 / 6 Beruházások 19,6 226,0 -- 4,2-99,7-131,29,4226,0 4,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,2 -- -- 2,6-------- 2,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 13,2 178,0 -- 0,7------178,0 0,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,2 48,0 -- 0,9------48,0 1,0

 / 7 Felújítások -- -- -- 0,50,5------ 0,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,4-------- 0,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

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

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

BEVÉTELEK 49,6 -- -- 220,7209,55,4---- 214,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48,4 -- -- 209,0209,0------ 209,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

48,4 -- -- 209,0-------- 209,0

4 Működési bevételek 0,8 -- -- 10,9--5,4---- 5,4

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,7 -- -- 10,7-------- 5,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 0,80,5------ 0,5

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,4 -- -- 0,8-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 501,4 -- -- 513,1513,1------ 513,1

8 Maradvány igénybevétele 501,4 -- -- 513,1513,1------ 513,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 501,4 -- -- 513,1513,1------ 513,1

Maradvány igénybevétele 501,4 -- -- 513,1513,1------ 513,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 501,4 -- -- 513,1-------- 513,1

TÁMOGATÁSOK 3 464,4 4 172,2 -- 3 919,2---379,2126,24 172,2 3 919,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 464,4 4 172,2 -- 3 919,2---379,2126,24 172,2 3 919,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 464,4 4 172,2 -- 3 919,2---379,2126,24 172,2 3 919,2

Központi, irányító szervi támogatás 3 464,4 4 172,2 -- 3 919,2---379,2126,24 172,2 3 919,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 228,0 -- -- 245,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 513,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 038,0

Nemzeti Kommunikációs Hivatal ( 01112 Kormányzat )2

KIADÁSOK 536,3 417,6 -- 605,9154,1134,317,6417,6 723,6

1 Működési költségvetés 528,1 397,6 -- 603,1174,0124,917,6397,6 714,1

 / 1 Személyi juttatások 186,9 213,6 -- 190,937,1-55,05,0213,6 200,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 170,5 180,8 -- 174,6------180,8 182,1

Külső személyi juttatások 16,4 32,8 -- 16,3------32,8 18,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

47,7 45,9 -- 39,52,7--1,045,9 49,6

 / 3 Dologi kiadások 175,4 138,1 -- 146,970,215,111,6138,1 235,0

Készletbeszerzés 0,4 0,5 -- 0,4------0,5 1,1

Kommunikációs szolgáltatások 46,5 26,4 -- 31,7------26,4 50,3

Szolgáltatási kiadások 74,6 80,9 -- 52,3------80,9 97,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 53,9 30,3 -- 62,5------30,3 86,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 118,1 -- -- 225,864,0164,8---- 228,8

Elvonások és befizetések 118,1 -- -- 225,8-------- 228,8

2 Felhalmozási költségvetés 8,2 20,0 -- 2,8-19,99,4--20,0 9,5

 / 6 Beruházások -- 20,0 -- 2,8-19,99,4--20,0 9,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 2,8-------- 3,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 15,7 -- --------15,7 4,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 4,3 -- --------4,3 2,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,2 -- -- ---------- --

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

BEVÉTELEK 117,2 20,0 -- 189,9--164,8--20,0 184,8

4 Működési bevételek 117,2 20,0 -- 189,9--164,8--20,0 184,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 92,2 15,7 -- 149,2------15,7 145,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 24,9 4,3 -- 40,3------4,3 39,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 191,3 -- -- 154,1154,1------ 154,1

8 Maradvány igénybevétele 191,3 -- -- 154,1154,1------ 154,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 191,3 -- -- 154,1154,1------ 154,1

Maradvány igénybevétele 191,3 -- -- 154,1154,1------ 154,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 191,3 -- -- 154,1-------- 154,1

TÁMOGATÁSOK 381,9 397,6 -- 384,7---30,517,6397,6 384,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 381,9 397,6 -- 384,7---30,517,6397,6 384,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 381,9 397,6 -- 384,7---30,517,6397,6 384,7

Központi, irányító szervi támogatás 381,9 397,6 -- 384,7---30,517,6397,6 384,7

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 154,1 -- -- -- -- -- -- -- 122,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )20

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

Célelőirányzatok ( X 1231 )120

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

Kormányfői protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )120 1

KIADÁSOK 219,7 497,8 -- 52,3---240,1--497,8 257,7

1 Működési költségvetés 219,7 497,8 -- 52,3---240,1--497,8 257,7

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

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

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 56,6 -- -----56,5--56,6 0,1

 / 3 Dologi kiadások 9,0 161,2 -- 1,2---159,5--161,2 1,7

Szolgáltatási kiadások 7,1 36,4 -- 1,0------36,4 1,5

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,9 34,2 -- 0,2------34,2 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 210,7 -- -- 51,1--255,9---- 255,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 210,7 -- -- 50,8-------- 255,6

BEVÉTELEK 25,9 -- -- 158,8--158,8---- 158,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25,9 -- -- 158,8--158,8---- 158,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

25,9 -- -- 158,8-------- 158,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 210,9 -- -- 51,1--51,1---- 51,1

8 Maradvány igénybevétele 210,9 -- -- 51,1--51,1---- 51,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 210,9 -- -- 51,1--51,1---- 51,1

Maradvány igénybevétele 210,9 -- -- 51,1--51,1---- 51,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 210,9 -- -- 51,1-------- 51,1

TÁMOGATÁSOK 34,0 497,8 -- 47,8---450,0--497,8 47,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 34,0 497,8 -- 47,8---450,0--497,8 47,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 34,0 497,8 -- 47,8---450,0--497,8 47,8

Központi, irányító szervi támogatás 34,0 497,8 -- 47,8---450,0--497,8 47,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 51,1 -- -- -- -- -- -- -- 205,4

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

KIADÁSOK 26 588,2 20 579,5 -- 28 185,5---510,916 000,020 579,5 36 068,6

1 Működési költségvetés 26 219,5 20 579,5 -- 28 185,5---510,916 000,020 579,5 36 068,6

 / 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 -- -----50,0--50,0 --

 / 3 Dologi kiadások 24 924,1 20 379,5 -- 27 946,2---624,516 000,020 379,5 35 755,0

Kommunikációs szolgáltatások 2,5 -- -- 2,6-------- 3,1

Szolgáltatási kiadások 104,0 150,0 -- 112,5------150,0 193,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 19 536,9 15 929,5 -- 21 898,5------15 929,5 27 981,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 280,7 4 300,0 -- 5 932,6------4 300,0 7 577,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 295,4 -- -- 239,3--313,6---- 313,6

Elvonások és befizetések 4,0 -- -- 38,3-------- 112,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,4 -- -- 201,0-------- 201,0

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

2 Felhalmozási költségvetés 368,7 -- -- ---------- --

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

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

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

BEVÉTELEK 65,8 -- -- 136,0--136,0---- 136,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,5 -- -- 136,0--136,0---- 136,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- -- -- 105,4-------- 105,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

65,5 -- -- 30,6-------- 30,6

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 480,4 -- -- 2 368,3--2 368,3---- 2 368,3

8 Maradvány igénybevétele 4 480,4 -- -- 2 368,3--2 368,3---- 2 368,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 480,4 -- -- 2 368,3--2 368,3---- 2 368,3

Maradvány igénybevétele 4 480,4 -- -- 2 368,3--2 368,3---- 2 368,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 480,4 -- -- 2 368,3-------- 2 368,3

4299



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK 24 410,3 20 579,5 -- 33 564,3---3 015,216 000,020 579,5 33 564,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 24 410,3 20 579,5 -- 33 564,3---3 015,216 000,020 579,5 33 564,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24 410,3 20 579,5 -- 33 564,3---3 015,216 000,020 579,5 33 564,3

Központi, irányító szervi támogatás 24 410,3 20 579,5 -- 33 564,3---3 015,216 000,020 579,5 33 564,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 368,3 -- -- -- -- -- -- -- 7 883,1

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

120 5

KIADÁSOK 286,5 200,0 -- 1 087,2--0,2887,0200,0 1 087,2

1 Működési költségvetés 286,1 200,0 -- 1 086,9---0,1887,0200,0 1 086,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,7-------- 1,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 286,1 200,0 -- 1 085,2---1,8887,0200,0 1 085,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,2-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 286,1 200,0 -- 1 085,0------200,0 1 085,0

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,4 -- -- 0,3-------- 0,3

BEVÉTELEK 0,2 -- -- ---------- --

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

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

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 286,5 200,0 -- 1 087,0----887,0200,0 1 087,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 286,5 200,0 -- 1 087,0----887,0200,0 1 087,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 286,5 200,0 -- 1 087,0----887,0200,0 1 087,0

Központi, irányító szervi támogatás 286,5 200,0 -- 1 087,0----887,0200,0 1 087,0

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

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

KIADÁSOK 23,0 58,1 -- -----58,1--58,1 --

1 Működési költségvetés 23,0 58,1 -- -----58,1--58,1 --

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

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

Tartalékok -- 58,1 -- --------58,1 --

BEVÉTELEK 23,0 -- -- ---------- --

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

4300



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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

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 2 044,3 -- -- 243,9--243,9---- 243,9

1 Működési költségvetés 2 023,3 -- -- 235,1--235,1---- 235,1

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

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 305,5 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 352,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 365,3 -- -- 235,1--235,1---- 235,1

Elvonások és befizetések 50,7 -- -- 5,2-------- 5,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 65,2 -- -- 218,7-------- 218,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 249,4 -- -- 11,2-------- 11,2

2 Felhalmozási költségvetés 21,0 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 8,8-------- 8,8

BEVÉTELEK 205,7 -- -- 78,7--78,7---- 78,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 110,7 -- -- 78,7--78,7---- 78,7

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- -- -- 78,7-------- 78,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 537,0 -- -- 120,2--120,2---- 120,2

8 Maradvány igénybevétele 1 537,0 -- -- 120,2--120,2---- 120,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 537,0 -- -- 120,2--120,2---- 120,2

Maradvány igénybevétele 1 537,0 -- -- 120,2--120,2---- 120,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 537,0 -- -- 120,2-------- 120,2

TÁMOGATÁSOK 421,8 -- -- 45,0--45,0---- 45,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 421,8 -- -- 45,0--45,0---- 45,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 421,8 -- -- 45,0--45,0---- 45,0

Központi, irányító szervi támogatás 421,8 -- -- 45,0--45,0---- 45,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 120,2 -- -- -- -- -- -- -- --

4301



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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

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

1 Működési költségvetés 246,2 300,0 -- 298,2---1,8--300,0 298,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 246,2 300,0 -- 298,2---1,8--300,0 298,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 246,2 300,0 -- 298,2------300,0 298,2

2 Felhalmozási költségvetés 3,8 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,8 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,8 -- -- 1,8-------- 1,8

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

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

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

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

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

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

120 9

KIADÁSOK 651,3 583,0 -- 476,0---642,3610,4583,0 551,1

1 Működési költségvetés 651,3 583,0 -- 455,0---663,3610,4583,0 530,1

 / 3 Dologi kiadások 561,7 329,0 -- 312,1--53,5--329,0 382,5

Szolgáltatási kiadások 442,3 259,0 -- 245,8------259,0 301,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 119,4 70,0 -- 66,3------70,0 81,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 89,6 254,0 -- 142,9---716,8610,4254,0 147,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 66,9-------- 71,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 164,0 -- --------164,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 89,6 90,0 -- 76,0------90,0 76,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 21,0--21,0---- 21,0

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

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

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

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 29,3--29,3---- 29,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 29,3--29,3---- 29,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 29,3-------- 29,3

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 103,4--103,4---- 103,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 103,4--103,4---- 103,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 103,4--103,4---- 103,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 103,4--103,4---- 103,4

4302



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 103,4-------- 103,4

TÁMOGATÁSOK 754,6 583,0 -- 418,4---775,0610,4583,0 418,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 754,6 583,0 -- 418,4---775,0610,4583,0 418,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 754,6 583,0 -- 418,4---775,0610,4583,0 418,4

Központi, irányító szervi támogatás 754,6 583,0 -- 418,4---775,0610,4583,0 418,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 103,4 -- -- -- -- -- -- -- 75,1

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

120 10

KIADÁSOK 0,2 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK 6,6 -- -- ---------- --

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

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

8 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,2 -- -- 6,6-------- 6,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,6 -- -- -- -- -- -- -- --

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

120 11

KIADÁSOK 434,0 -- -- 1 572,4--1 572,4---- 1 572,4

1 Működési költségvetés 417,0 -- -- 1 572,4--1 572,4---- 1 572,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 417,0 -- -- 1 572,4--1 572,4---- 1 572,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,9-------- 6,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 417,0 -- -- 1 565,5-------- 1 565,5

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

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

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

BEVÉTELEK -- -- -- 6,9--6,9---- 6,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,9--6,9---- 6,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,9-------- 6,9

TÁMOGATÁSOK 434,0 -- -- 1 565,5--1 565,5---- 1 565,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 434,0 -- -- 1 565,5--1 565,5---- 1 565,5

4303



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 434,0 -- -- 1 565,5--1 565,5---- 1 565,5

Központi, irányító szervi támogatás 434,0 -- -- 1 565,5--1 565,5---- 1 565,5

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

Turisztikai célelőirányzat ( 13201 Idegenforgalom )120 12

KIADÁSOK 19 928,7 12 100,0 -- 19 580,7--1 309,36 271,712 100,0 19 681,0

1 Működési költségvetés 19 755,0 12 050,0 -- 17 308,4---606,35 952,212 050,0 17 395,9

 / 3 Dologi kiadások 0,7 42,2 -- 40,5---711,9743,142,2 73,4

Szolgáltatási kiadások 0,7 42,2 -- 40,5------42,2 71,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19 754,3 12 007,8 -- 17 267,9--105,65 209,112 007,8 17 322,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 119,9-------- 134,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 40,7 99,7 -- 229,6------99,7 229,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 19 713,6 11 908,1 -- 16 918,4------11 908,1 16 958,5

2 Felhalmozási költségvetés 173,7 50,0 -- 2 272,3--1 915,6319,550,0 2 285,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 173,7 50,0 -- 2 272,3--1 915,6319,550,0 2 285,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 26,8 -- -- 871,5-------- 871,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 146,9 50,0 -- 1 400,8------50,0 1 413,6

BEVÉTELEK 33,8 -- -- 1 249,3--1 249,3---- 1 249,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,2 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 124,8--6,0---- 6,0

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- 124,8-------- 6,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 366,7--366,7---- 366,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 366,7-------- 366,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29,0 -- -- 757,8--876,6---- 876,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29,0 -- -- 757,8-------- 876,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 404,1 -- -- 213,0--213,0---- 213,0

8 Maradvány igénybevétele 404,1 -- -- 213,0--213,0---- 213,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 404,1 -- -- 213,0--213,0---- 213,0

Maradvány igénybevétele 404,1 -- -- 213,0--213,0---- 213,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 404,1 -- -- 213,0-------- 213,0

TÁMOGATÁSOK 19 703,7 12 100,0 -- 18 218,7---153,06 271,712 100,0 18 218,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 19 703,7 12 100,0 -- 18 218,7---153,06 271,712 100,0 18 218,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 19 703,7 12 100,0 -- 18 218,7---153,06 271,712 100,0 18 218,7

Központi, irányító szervi támogatás 19 703,7 12 100,0 -- 18 218,7---153,06 271,712 100,0 18 218,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 212,9 -- -- -- -- -- -- -- 100,3

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 13

KIADÁSOK 5 430,5 41 400,0 -- 69 701,9--12 401,418 348,341 400,0 72 149,7

4304



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 3 344,8 144,9 -- 17 826,3--17 653,0183,8144,9 17 981,8

 / 3 Dologi kiadások -- 144,4 -- 83,2--4,233,8144,4 182,5

Szolgáltatási kiadások -- 144,4 -- 83,2------144,4 182,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 344,8 0,5 -- 17 743,1--17 648,8150,00,5 17 799,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 11 336,6-------- 11 346,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 107,5-------- 107,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 344,8 0,5 -- 6 299,0------0,5 6 345,8

2 Felhalmozási költségvetés 2 085,7 41 255,1 -- 51 875,6---5 251,618 164,541 255,1 54 167,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 085,7 41 255,1 -- 51 875,6---5 251,618 164,541 255,1 54 167,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 062,8 -- 261,5------1 062,8 1 061,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 085,7 40 192,3 -- 51 614,1------40 192,3 53 106,4

BEVÉTELEK 341,3 -- -- 873,6--873,6---- 873,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 4,8-------- 4,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341,3 -- -- 868,8--868,8---- 868,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

341,3 -- -- 868,8-------- 868,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 11 527,8--11 527,8---- 11 527,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11 527,8--11 527,8---- 11 527,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11 527,8--11 527,8---- 11 527,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 11 527,8--11 527,8---- 11 527,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 11 527,8-------- 11 527,8

TÁMOGATÁSOK 16 617,0 41 400,0 -- 59 748,3----18 348,341 400,0 59 748,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 16 617,0 41 400,0 -- 59 748,3----18 348,341 400,0 59 748,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 16 617,0 41 400,0 -- 59 748,3----18 348,341 400,0 59 748,3

Központi, irányító szervi támogatás 16 617,0 41 400,0 -- 59 748,3----18 348,341 400,0 59 748,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11 527,8 -- -- -- -- -- -- -- 2 447,8

Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ( 08115 Gyermek- és ifjúsági 
szabadidős tevékenységek )

120 14

KIADÁSOK 707,9 800,4 -- 944,4--64,0100,0800,4 964,4

1 Működési költségvetés 245,9 530,4 -- 591,9--81,5--530,4 611,9

 / 3 Dologi kiadások -- 1,2 -- ----1,6--1,2 2,8

Szolgáltatási kiadások -- 1,2 -- --------1,2 2,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 245,9 529,2 -- 591,9--79,9--529,2 609,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 245,9 529,2 -- 591,9------529,2 609,1

2 Felhalmozási költségvetés 462,0 270,0 -- 352,5---17,5100,0270,0 352,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 462,0 270,0 -- 352,5---17,5100,0270,0 352,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 462,0 270,0 -- 352,5------270,0 352,5

4305



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 45,3--45,3---- 45,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,3--45,3---- 45,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,3--45,3---- 45,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,3--45,3---- 45,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 45,3-------- 45,3

TÁMOGATÁSOK 753,2 800,4 -- 919,1--18,7100,0800,4 919,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 753,2 800,4 -- 919,1--18,7100,0800,4 919,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 753,2 800,4 -- 919,1--18,7100,0800,4 919,1

Központi, irányító szervi támogatás 753,2 800,4 -- 919,1--18,7100,0800,4 919,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,3 -- -- -- -- -- -- -- 20,0

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )120 15

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- 996,5--597,9--1 000,0 1 597,9

1 Működési költségvetés -- 3,5 -- 13,0--13,0--3,5 16,5

 / 3 Dologi kiadások -- 3,5 -- --------3,5 3,5

Szolgáltatási kiadások -- 0,5 -- --------0,5 3,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3,0 -- --------3,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 996,5 -- 983,5--584,9--996,5 1 581,4

 / 6 Beruházások -- 996,5 -- -----996,5--996,5 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 996,5 -- --------996,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 983,5--1 581,4---- 1 581,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 126,0-------- 723,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 857,5-------- 857,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 597,9--597,9---- 597,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 597,9--597,9---- 597,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 597,9--597,9---- 597,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 597,9--597,9---- 597,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 597,9-------- 597,9

TÁMOGATÁSOK 597,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 597,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 597,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 597,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 597,9 -- -- -- -- -- -- -- 601,4

Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 16

KIADÁSOK -- -- -- 240,6--241,4---- 241,4

1 Működési költségvetés -- -- -- ----0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----0,8---- 0,8

4306



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 240,6--240,6---- 240,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 240,6--240,6---- 240,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 240,6-------- 240,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 241,4--241,4---- 241,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 241,4--241,4---- 241,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 241,4--241,4---- 241,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 241,4--241,4---- 241,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 241,4-------- 241,4

TÁMOGATÁSOK 241,4 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 241,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 241,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 241,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 241,4 -- -- -- -- -- -- -- 0,8

Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

120 18

KIADÁSOK -- -- -- 594,5----594,5-- 594,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 122,9----122,9-- 122,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 2,1--2,1---- 2,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 2,1-------- 2,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 120,8---2,1122,9-- 120,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 120,8-------- 120,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 471,6----471,6-- 471,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 471,6----471,6-- 471,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 471,6-------- 471,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 594,5----594,5-- 594,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 594,5----594,5-- 594,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 594,5----594,5-- 594,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 594,5----594,5-- 594,5

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

Magyar Corvin-lánc Testület támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )120 19

KIADÁSOK -- -- -- 144,7--45,0100,0-- 145,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 45,0---54,7100,0-- 45,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,2--0,20,3-- 0,5

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,2-------- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 44,8---54,999,7-- 44,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 44,8-------- 44,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 99,7--99,7---- 99,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 99,7--99,7---- 99,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 99,7-------- 99,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 145,0--45,0100,0-- 145,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 145,0--45,0100,0-- 145,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 145,0--45,0100,0-- 145,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 145,0--45,0100,0-- 145,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )121

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása ( 13709 Egyéb 
gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

121 1

KIADÁSOK -- -- -- 71,3----71,3-- 71,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 71,3----71,3-- 71,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 71,3----71,3-- 71,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 71,3-------- 71,3
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Szerkezeti változás a 2018. 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: 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása és támogatási igény 
fedezetének biztosítása miatt került be a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 
2018. évi címrendjébe.

20/01/10/00 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos 
kormányzati feladatok (361028)

Új elem

Indoklás: 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása miatt került be a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2018. évi címrendjébe.

20/01/11/00 E-Sport bajnokság és konferencia 
megrendezésének támogatása (372562)

Új elem

Indoklás: 2018. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A magyarországi E-sport 
támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.) 
Korm. határozatban foglaltak alapján került be a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet 2018. évi címrendjébe.

20/01/12/00 Turisztikai célelőirányzat (347784) Címrendi változás

Indoklás: A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. 
(VI. 15.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium költségvetési fejezetből címrend módosítással 2018. január 1-jei 
határnappal és 2018. július 1-jei fordulónappal a Turisztikai célelőirányzat a XXI. 
Miniszterelnöki Kabinetiroda címrendjébe került átrendezésre.

Eredeti szerkezet: 17 20/33/09/00 Turisztikai célelőirányzat

20/01/13/00 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat (360239) Címrendi változás

Indoklás: A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. 
(VI. 15.) Korm. határozat alapján a XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium költségvetési fejezetből címrend módosítással 2018. január 1-jei 
határnappal és 2018. július 1-jei fordulónappal a Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda címrendjébe került 
átrendezésre.

Eredeti szerkezet: 17 20/33/25/00 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

4309



Szerkezeti változás a 2018. évben

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

20/01/14/00 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és 
népszerűsítésével összefüggő feladatok (367184)

Címrendi változás

Indoklás: A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrend 
módosítással az Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe 
került.

Eredeti szerkezet: 17 20/38/21/00 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok

20/01/15/00 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program (359962)

Címrendi változás

Indoklás: A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrend 
módosítással a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program előirányzat a 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

Eredeti szerkezet: 17 20/52/00/00 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

20/01/16/00 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és 
sportcélú fejlesztése (372839)

Új elem

Indoklás: A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontja alapján a 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetből címrend 
módosítással a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú 
fejlesztése előirányzat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetbe került.

20/01/18/00 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és 
hátterének megteremtése (375328)

Új elem

Indoklás: A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, 
a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozatban kiegészítette az 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet címrendjét a Magyarországi nyaralóhajózás 
alapjainak és hátterének megteremtése előirányzattal.
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Szerkezeti változás a 2018. évben

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

20/01/19/00 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása (376262) Új elem

Indoklás: A Magyar Corvin-lánc Testület működésének támogatása, valamint a Róheim-villa 
műemlékingatlan felújítása, a köztestület és a Magyar Corvin-lánc Iroda 
elhelyezésének támogatása miatt került be a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 
2018. évi címrendjébe.

21/01/01/00 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi 
joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása 
(377062)

Új elem

Indoklás: A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2018. (XI. 26.) Kormány 
határozat 2. pontja alapján került be a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2018. 
évi címrendjébe.
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 088 8001

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 943 6001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 154 788 55210

közigazgatási államtitkár 15 555 6001

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

48 661 8794

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 34 876 1433

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

521 078 69462

I.  besorolási osztály összesen 342 654 98166

II.  besorolási osztály összesen 6 304 3912

III.  besorolási osztály összesen 2 388 8571

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

1 160 341 497151

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

416 026 27063

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

295 071 73247

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

30 728 3005

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 741 826 302115

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 902 167 799266

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

0296

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0318

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

0266
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 088 8001

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 943 6001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 154 788 55210

közigazgatási államtitkár 15 555 6001

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

33 106 2793

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 33 256 7433

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

488 317 16557

I.  besorolási osztály összesen 289 795 10055

II.  besorolási osztály összesen 3 478 3911

III.  besorolási osztály összesen 2 388 8571

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

1 054 719 087133

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

416 026 27063

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

281 654 23244

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

30 728 3005

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 728 408 802112

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 783 127 889245

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

275

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 293

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

245

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

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

15 555 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 1 619 400

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

32 761 5295

I.  besorolási osztály összesen 52 859 88111

II.  besorolási osztály összesen 2 826 0001

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

105 622 41018

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

13 417 5003

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 13 417 5003

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 119 039 91021

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

21

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 25

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

21
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A Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI), mint a miniszterelnök kormányzati 
igazgatási munkaszervezete, Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (jelen fejezetben a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 4-6. § és a 144-149. §-ában meghatározott feladatokat 
alaptevékenységként látja el. Az MKI előirányzatai a Miniszterelnöki Kormányiroda, 
valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatainak ellátásához 
szükséges feltételrendszert biztosítják.  
 
A Korm. rendelet 2. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a Kormány általános 
politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. Az MKI e 
feladatok ellátása érdekében összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem 
értve a területi közigazgatás – működését, előkészíti a Kormány munkatervének és 
törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, megszervezi a 
kormányzati döntéshozó fórumok üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány 
döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió 
döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az 
összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati 
jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, biztosítja az állami vezetők 
munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást. 
 
Az MKI szervezetén belül nemzeti információs államtitkár működik a Korm. rendelet 5. §-
ában foglalt feladatok ellátására.  
 
A miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára segíti a 
Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában. 
Az MKI ellátja továbbá a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait. 
 
Az MKI a Korm. rendelet 150. §-a alapján segíti a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tevékenységét. Az NVTNM a Kormány állami 
vagyon felügyeletéért, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, nemzeti 
közműszolgáltatásokért, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, postaügyért, valamint a 
szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja. 
 
Az MKI fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:  
01. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda (ÁHT-T: 355806)  
02. cím: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) (ÁHT-T: 370239) 
19. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok  
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok 
 
Az MKI 2018. év során az alábbi területeken végzett jelentős jogalkotási, jogszabály 
előkészítési tevékenységet: 
 
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami vagyonnal való 
gazdálkodás szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, valamint a postaügyért 
való felelőssége körében 2018. évben az alábbi jelentős jogalkotási, jogszabály-előkészítési 
feladatokat látta el. 
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1. A vagyonügyekért felelős miniszter felelősségi körében előkészített, az állami 
vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2018. évi 
CXXVIII. törvény alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosítása által megtörtént az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: 
MFB Zrt.) fejlesztési banki tevékenységi kereteinek kiszélesítése annak érdekében, hogy az 
MFB Zrt. hatékonyabban láthassa el a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája 
által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges források 
biztosításához kapcsolódó feladatait. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 
kiegészült a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló 2018. április 18-i 
2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges 
rendelkezésekkel. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításának elsődleges célja 
volt a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes üzleti működésének biztosítása, aminek 
részét képezte az Integráción belüli portfóliók koncentrációja is. A törvény a vagyonjogi 
szabályozás terén egyrészt tovább növelte a vagyon védelmének szintjét, másrészt – a 
vagyongazdálkodás jogos igényeihez igazodva – megteremtette a lehetőséget a 
forgalomképtelen önkormányzati és állami vagyon nemzeti vagyoni körön belül történő 
mozgatására, továbbá az önkormányzatok ingyenes vagyonátruházási jogosultsága 
kiterjesztésre került – az állam és más helyi önkormányzat mellett – az egyházi jogi 
személyek és közhasznú szervezetek kedvezményezettként történő meghatározásával. 

2. A Magyar Posta Zrt. kezdeményezése alapján módosításra került a postai szolgáltatások 
nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 
valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból 
kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a 
Postai Azonosított Küldemények Követése (PAKK program) nyomán bevezetésre kerülő 
technikai eszközök és elektronikus dokumentumok alkalmazása kapcsán. A módosítás a 
PAKK program megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó, kisebb jelentőségű 
adminisztratív rendelkezéseket is tartalmazott. 

3. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) kiadásával és 
folyamatos aktualizásával átláthatóvá vált az állami vagyon tekintetében tulajdonosi jogokat 
jogszabályi kijelölése alapján gyakorló személyek, szervezetek köre. 

Az MKI  – a kormányzati igazgatásért történő felelőssége körében – 2018. évben az alábbi 
jelentős jogalkotási, jogszabály-előkészítési feladatokat látta el. 
 
1. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
2. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény végrehajtási rendeletei 
 

A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 
 
Fejezet irányítását ellátó szerv neve: Miniszterelnöki Kormányiroda 
Törzskönyvi azonosító száma: 838861 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormányiroda 
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A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli 
feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése 
 
A vagyongazdálkodás területén legfőbb cél a hosszabb távon bevezethető egységes 
vagyongazdálkodás, lehetővé téve az állami vállalatokban rejlő szinergiák kiaknázását, amely 
által hatékonyabb működés érhető el.  
 
A tulajdonosi szándék gyorsabb és hatékonyabb érvényesülése érdekében racionalizálásra 
került az állami vállalatok felügyeletének hatásköre, ennek keretében egyes gazdasági 
társaságok a vagyonügyekért felelős miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá 
kerültek, illetve – ahol azt a szakpolitikai érdekek célszerűvé tették – az illetékes 
szakminisztériumok kerültek kijelölésre a társaságok feletti felügyelet ellátására. 
 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése 
szerint a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri rendelet 
eltérően nem rendelkezik – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV 
Zrt.) gyakorolja. A Vtv. 3. § (2a) bekezdése szerint e törvény felhatalmazása alapján – a 2. §-
ban meghatározott célok hatékonyabb elérése érdekében, miniszteri rendeletben, az ott 
meghatározott állami vagyoni kör tekintetében, meghatározott időtartamra – e törvény keretei 
között, a joggyakorlás egyes szabályainak meghatározásával az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességének, illetve azok meghatározott részének gyakorlóját a 
miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)    
7/A. § (1) bekezdése szerinti személy kijelölésével határozhatja meg.  
 
A vagyonügyekért felelős miniszter az állami vagyon felügyeletéért viselt felelősségi körében 
törvényi kijelölés alapján az alábbi gazdasági társaságok tekintetében gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat: 
 

 Gazdasági társaság Kijelölő jogszabály (törvény) 
1. VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 67/U. § (1) és (2) 
bekezdései 

2. Magyar Posta Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, az NKM Nemzeti 
Közművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 3.§ (2) bekezdésének a) pontja 

3. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 19. § (1) bekezdése 

4. Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról  szóló 2001. évi XX. 
törvény 1. § (2) bekezdése 

5. HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. 
törvény 61/A. § (2) bekezdés d) pontja 

6. Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. 
törvény 2.§ (2) bekezdése 
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A Vtv. 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vagyonügyekért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg a Vtv. 3. § (2a) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló 
személyét, a tulajdonosi joggyakorlással érintett vagyoni kört, a tulajdonosi joggyakorló 
jogainak és kötelezettségének körét, a joggyakorlás szabályait, időtartamát. 
 
A vagyonügyekért felelős miniszter a vagyonportfólió átalakítása körében az alábbi gazdasági 
társaságokat vonta közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá, miniszteri rendeletben történt 
kijelölés alapján: 

 
 A B C 
 Állami tulajdonban álló gazdasági társaság 

neve 
Tulajdonosi 
joggyakorlás 

kezdete 

Tulajdonosi 
joggyakorlás 

időtartamának vége 
 1.  „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar 

Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 2.  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 3.  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 4.  HUNGARORING Sport Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 5.  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 6.  MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 7.  M A H A R T - PassNave Személyhajózási 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. június 26. 2019. március 7. 

 8.  MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 9.  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 10.  ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 11.  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 12.  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 13.  Nemzeti Reorganizációs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. június 26. 2022. december 31. 

 14.  NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

2018. június 26. 2019. január 1. 

 15.  DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 16.  Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 
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 17.  DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 18.  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 19.  ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 20.  ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 21.  Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 22.  Észak-magyarországi Közlekedési Központ 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 23.  KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 24.  KNYKK Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 25.  MVM Magyar Villamos Művek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 26.  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 27.  NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 28.  Szerencsejáték Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 29.  Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 30.  VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen 
működő Részvénytársaság 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 31.  VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

2018. augusztus 1. 2022. december 31. 

 32.  Corvinus Nemzetközi Befektetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2018. december 22. 2022. december 31. 

 
Az NVTNM rendelet 2018. augusztus 1. napján hatályba lépett rendelkezései alapján az 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM Zrt.) felett a tulajdonosi jogokat 
a vagyonügyekért felelős miniszter gyakorolja. Ezáltal jelentős változások történtek 2018. 
évben mind az MVM Csoport, mind pedig az NKM Csoport irányítása tekintetében. Az NKM 
Nemzeti Közművek Zrt. közgyűlésének 2018. augusztus 6. napján kelt döntése alapján az 
MVM Zrt. jogosulttá vált a Nemzeti Közművek Zrt. (a továbbiakban: NKM Zrt.) vezető 
tisztségviselői többségének megválasztására, így meghatározó befolyást szerzett a társaság 
felett, ezáltal az MVM Zrt. teljeskörűen konszolidálja az NKM Zrt.-t és meghatározó 
befolyása alatt lévő társaságait. Ezzel megkezdődött a nemzeti közműszolgáltatási rendszer 
kiépítéséért és modernizációjáért, valamint az energia egyetemes szolgáltatásért felelős NKM 
Csoport, és a termelő-szolgáltató MVM Csoport működési konszolidációja. Az MVM-NKM 
fúzióval létrejött Magyarország harmadik legnagyobb méretű, 12 ezer főt foglalkoztató, 2018-
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ban 1 718 milliárd forint árbevétel elérésére képes vállalatcsoportja, ami jelentős technológiai 
és gazdasági háttérrel rendelkező nemzeti energiapiaci szolgáltatóként további teret nyithat a 
villamosenergia- és földgázellátási biztonság és az ügyfél-elégedettség növeléséhez.  
 
Az NVTNM rendelet 2018. augusztus 1-jén hatályba lépett rendelkezéseivel került a 
vagyonügyekért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá az  NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NHKV Zrt.). A vagyonügyekért felelős miniszter az NHKV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlói feladatainak átvételét követően az elrendelt átvilágítási folyamat eredményeként 
intézkedési tervében fogalmazta meg a költségek csökkentésére és a bevételek növelésére 
vonatkozó elvárásait. Ennek eredményeként a hatékonyabb működés kialakítása érdekében 
2018 őszén megkezdődött a szervezet átalakítása, a szervezet belső szabályozóinak 
újrastrukturálása, a számlázási rendszer, valamint a követeléskezelési folyamat 
felülvizsgálata, illetve azok továbbfejlesztése. 
 
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, valamint az 
egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM  rendelet 2018. december 22-én hatályba lépő módosított rendelkezése alapján a 
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alól a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá került.  

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. § (2) 
bekezdésének 2018. május 18. napjától hatályos rendelkezése szerint az MFB Zrt. 
részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában van, az MFB Zrt.-ben az államot mint 
egyszemélyes tulajdonost az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli. A 2018. 
május 22. napján 10.00 órától hatályos, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában foglaltak szerint a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért felelős 
tagja. 

A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
NVTNM rendelet 2018. november 08-án hatályba lépő módosított rendelkezései szerint a 
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 
jogok gyakorlójaként Lázár János kormánybiztost jelölte ki. A mezőhegyesi Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami 
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) 
Korm. határozat 3. pontja alapján a kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki 
Kormányiroda segíti. A kormánybiztos feladata a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok 
koordinálása. 
 
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 Kormány szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja 2018. május 22. 
napjáig a nemzeti fejlesztési miniszter volt. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésével a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter látja el a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletével 
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kapcsolatos miniszteri szintű feladatokat és a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: 
SZF) feletti irányítási jogköröket, a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. 
(VI. 15.) Korm. határozat alapján  pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a 
Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe került. 
 
A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 
11.) ME utasítás 2018. augusztus 1-i hatállyal módosításra került. A feladatvégzés 
struktúrájában - az SzMSz hatálybalépését követően - a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó 
társaságok tekintetében a fentiekben leírt változások következtek be.  
 
Rendkívüli feladatként jelentkezett az új kormánytisztviselői jogállási törvény kidolgozása és 
annak kapcsán a kormányzati személyügyi igazgatási központ felállítása és a munkájának 
meghatározása. A Kormány 2018 szeptemberében döntött a központi igazgatási szerveknél 
foglalkoztattak jogviszonyának átalakításáról és az álláshely alapú létszámgazdálkodás 
rendszerének bevezetéséről. A döntés végrehajtásaként született meg a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) és az ahhoz kapcsolódó 
kilenc darab kormányrendelet. Ez utóbbiak előkészítése 2018 végén megkezdődött, de csak 
2019 áprilisában kerültek kiadásra annak érdekében, hogy a törvény végrehajtása első – 2019. 
első negyedévére eső – szakaszának tapasztalatai figyelembevételre kerülhessenek a 
végrehajtási rendeletek kodifikációja során. A Kit. azzal a szándékkal fogalmazódott meg, 
hogy eszközül szolgáljon egy, a korábbinál kisebb és egyben hatékonyabb központi és területi 
kormányzati igazgatási rendszer kialakításához. A korábbi jogállási törvényektől eltérően a 
Kit. egységes keretbe foglalja a központi és a területi közigazgatás szervezeti és személyügyi 
szabályait, amely eredményeképpen a 2019. március 1-jétől alkalmazott törvény részben vagy 
egészben felváltotta a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, az állami tisztviselőkről 
szóló törvényt, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló törvényt.  

Az előirányzatok alakulása 
 
Az MKI Igazgatása tekintetében - 2018. május 22-i létrehozását követően - a központi 
költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő átcsoportosításról szóló 1244/2018. (V. 24.) Korm. határozatával a Kormány 
993,5 millió forint összeget biztosított az MKI évközi működési, és felhalmozási kiadásaira. 
Fejezeti és központi kezelésű előirányzatai tekintetében a központi költségvetés címrendjének 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő 
módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata alapján - a 2018. évi 
struktúraváltáshoz kapcsolódó - eredeti előirányzatok felhasználásával hajtotta végre 
gazdálkodási feladatait. 
 
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 2018. év végére 
tudta pontosan felmérni az MKI várható üzemeltetési kiadásait.  
 
Év közben a Rendkívüli kormányzati intézkedések (a továbbiakban: RKI) előirányzat terhére, 
az Országvédelmi Alapból (a továbiakban: OVA), valamint a Központi 
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Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) előirányzat terhére kapott támogatások 
biztosították a meghatározott feladatok ellátását, valamint az MKI működését. 
 
 
A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 
 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 157 161,5 156 460,1  156 460,1  216 879,8 193 193,7 122,9 89,1 

 ebből:  személyi juttatás 288,8 - - 2 164,1 1 844,6 638,7 85,2 

Bevétel 13 215,9 7 498,3 7 498,3 8 505,6 9 593,0 72,6 112,8 

Támogatás 132 842,1 126 564,1 126 564,1 151 430,0 152 471,2 114,8 100,7 

Költségvetési maradvány 2 959,6 - - 12 819,1 12 819,1 433,1 100,0 

Létszám (fő)  34   - 524 227 667,6  43,3 

 
Az MKI működése során 2018. évben az 1272/2018. (VI.15.) Korm. határozat felhatalmazása 
alapján végrehajtott fejezetek közötti átrendezés kapcsán a fejezeti- és központi kezelésű 
előirányzatok esetében rendelkezett eredeti előirányzattal. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 156 460,1 7 498,3 126 564,1 - - 

Módosítások jogcímenként - - - - - 

Kormány hatáskörű módosítás 45 904,9 0,0 24 177,5 540,5 237 

Fejezeti hatáskörű módosítás 13 579,2 12 890,8 688,4 531,0 287 

Intézményi hatáskörű módosítás 935,6 935,6 0,0 126,2  

2018. évi módosított előirányzat 216 879,9 21 324,7 151 430,0 2 164,1 524 

 

A kiadások alakulását befolyásoló tényezők. 
 
Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe 
tartozó évközi előirányzat-biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az 
MKI 2018. év során az RKI tartalékból, az Országvédelmi Alapból, és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által 
meghatározott feladatok fedezetét. 
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2018. évi eredeti előirányzat  156.460,1 millió forint 
  
I.  Kormány hatáskörében:  

a) Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból  1.199,2  millió forint 
b) Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosítás 

 839,3 millió forint 

c) Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosítás 

14.951,3 millió forint 

d) fejezeti stabilitási tartalékból történő átcsoportosítás 2.779,2 millió forint 

e) a 2018. évi kompenzációhoz szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

0,3 millió forint 

f) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

0,1 millió forint 

g) Egyéb kormány határozatok alapján fejezeti- és központi 
kezelésű, valamint költségvetési szervet érintő előirányzat 
átcsoportosítások 

26.135,5 millió forint 

Központi előirányzat-módosítások egyenlege   45.904,9 millió forint  

II.   Fejezet hatáskörében: 

a) Költségvetési Megállapodás alapján más tárcának                   - 858,5 millió forint 
b) Fel nem használt támogatás bevétele 50,3 millió forint 
c) Költségvetési Megállapodások alapján fejezeti kezelésű 

előirányzat, valamint költségvetési szervet érintő 
előirányzat átcsoportosítások 1.923,8 millió forint 

d) Egyéb bevételi előirányzat módosítás fejezet 
hatáskörében (intézmények) 173,1 millió forint 

e) Maradvány előirányzatosítása  12.290,5 millió forint 
Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege 13.579,2 millió forint 

III.  Intézményi hatáskörben: 

A 2018. évi intézményi saját hatáskörű előirányzat-
módosítások együttes összege:     935,6 millió forint 

 
Módosított kiadás összesen:             216.879,8 millió forint 
 
A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az MKI 2018. május 22-i létrehozását követően a központi költségvetés címrendjének a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő 
módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat felhatalmazása alapján végrehajtott 
fejezetek közötti átrendezés során a jogelőd Innovációs és Technológiai Minisztériumtól és a 
Pénzügyminisztériumtól összesen 12.290,5 millió forint összegű 2017. évi költségvetési 
maradvány került a XXII. fejezethez.  
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A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

   (adatok millió forintban) 

Szektor 
Előző évek 
maradványa 

2018. év 
maradványa 

Költségvetési 
maradvány 
összesen 

Ebből 

Köt. váll-al 
terhelt 

Ebből: 
Önrevízió 

1051 intézményi 378,9 626,6  1 005,5  993,1    

1091 fejezeti 44,8 22 112,9  22 157,7  703,5    

ÖSSZESEN 423,7 22 739,5 23 163,2 1 696,6 0 

 
A Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 2018. évi maradványa összesen 23.163,2 millió 
forint, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.696,6 millió 
forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21.466,6 millió forint. 

Egyéb 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

A vagyonügyekért felelős miniszter az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós 
szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi 
jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) 
NVTNM rendelet alapján 2019. december 31-ig tulajdonosi joggyakorlóként gyakorolja az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. Az érintett vagyonelemek 
a következők:  
- az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2-án megkötött koncessziós 
szerződéssel érintett, az M5 autópálya 17+400 km és 173+895 km szelvény közötti 
gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei, 
- az M6 autópálya I. fázisa és az M8 autópálya megvalósítása céljából 2004. október 2-án 
megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 22+150 km és 76+200 km szelvény 
közötti, valamint az M8 autópálya 5+750 km és 10+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi 
utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei, 
-  az M6 autópálya III. fázisa és az M60 autópálya megvalósítása céljából 2007. november 21-
én megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 141+300 km és 190+482 km 
szelvény közötti, valamint az M60 autópálya 0+000 km és 30+200 km szelvény közötti 
gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei, 
- az M6 autópálya II. fázisa megvalósítása céljából 2008. július 16-án megkötött koncessziós 
szerződéssel érintett M6 autópálya 76+200 km és 141+300 km szelvény közötti 
gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei.  

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése 

Az MKI – működésének biztosítása érdekében – a Kossuth Lajos tér 2-4. szám alatti ingatlant, 
az NVTNM a Vám utca 5-7. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, de a miniszterelnök 
munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek továbbra is a Parlament épületében 
kaptak elhelyezést. Az MKI székhelye változatlan maradt, továbbra is a miniszterelnök, illetve 
a miniszter által használt Parlament épületéhez kötődve. 
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A nonprofit gazdasági társaságoknak, a (köz)alapítványoknak, a társadalmi 
szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások, meghatározott 
közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben. 

Az MKI 2018. évi eredeti előirányzataiból az alábbi közhasznú szervezetek kerültek 
támogatásra: 

Közhasznú tevékenység megnevezése Támogatott szervezet 
Támogatás    

összege       
(millió Ft) 

A dohánytermék-kiskereskedelem 
szervezésének előmozdítása, a 
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
átengedéséről szóló pályázat kiírása, 
elbírálása, a koncessziós szerződés 
megkötésének előkészítése, valamint a 
megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése 

ND Nonprofit Zrt. 946,8 

A Társaság hatáskörébe utalt hazai és uniós 
projektek megvalósítása, bennük való 
közreműködés 

NFP Nonprofit Kft. 394,6 

A Társaság hatáskörébe utalt hazai és uniós 
projektek megvalósítása, bennük való 
közreműködés 

NFSI Nonprofit Kft. 44,5 

 
A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági társaságok tekintetében 
 
A fejezet irányítása alá tartozó intézmény (Szerencsejáték Felügyelet) tulajdonosi 
joggyakorlása alá nem tartozik gazdasági társaság. 
 
A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben 
részesítettek száma 
 
Az MKI 2018. év során lakásépítési célú munkáltatói támogatást nem fizetett. 
 
A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása 
 
Az MKI 2018. év során humánszolgáltatások ellátására nem biztosított támogatást. 
 
A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a 
kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai 
 
Az MKI használja a Magyar Államkincstár fejlesztéseit (törzskönyvi nyilvántartás, KIRA), 
melyekkel kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. 
 
A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása 
 
Az MKI csak a Magyar Államkincstárnál vezet számlákat, így KESZ-en kívül lebonyolított 
pénzforgalma nincs. 
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források 
bemutatása 
 
Az MKI 2018. év során szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra nem 
biztosított támogatást. 
 
1. cím  Miniszterelnöki Kormányiroda 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 838838 
A Miniszterelnöki Kormányiroda webcíme: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-
kormányiroda 
 
Az intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása 
 
Az MKI alapításáról a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény rendelkezik. Az MKI 
alapításának dátuma: 2018. május 22.  
 
Az MKI Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 4–
6/A. §-ában és 144–149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. E 
jogszabályokban foglaltak szerint az MKI a miniszterelnök kormányzati igazgatási 
munkaszervezete, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, mint 
Magyarország Kormánya 

- állami vagyon felügyeletéért, 
- állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, 
- nemzeti közműszolgáltatásokért, 
- nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, 
- postaügyért, 
- szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért 

felelős tagja. 
Az MKI a miniszterelnök és a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény  
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - - - 2 209,7 1 317,7 - 59,6 

 ebből: személyi juttatás - - - 1 197,7 947,0 - 79,1 

Bevétel - - - 766,6 577,6 - 75,3 

Támogatás - - - 1 443,1 1 443,1 - 100,0 

Költségvetési maradvány - - - 0,0 703,0 - - 

Létszám (fő)  - - - 401  119 -  29,7  
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Az MKI Igazgatás 2018. évi gazdálkodását alapvetően meghatározta az a tény, hogy eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. Az MKI Igazgatás rendelkezésére bocsátott előirányzatok, 
pénzeszközök módosított előirányzatként jelentek meg az MKI költségvetésében. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
Módosítások jogcímenként        
Kormány hatáskörű módosítás 1 087,5 0,0 1 087,5 540,4 114 
- 1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat 

alapján  (a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosítás) 

993,5 0,0 993,5 479,9 91  

- 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat 
alapján (a kormány-, és miniszterelnöki 
biztosok, valamint a titkárságaik 
személyi állományának 
többletkiadásaira)  

73,5 0,0 73,5 60,2 23 

- 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat 
alapján (a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alá került társaságokkal 
kapcsolatban felmerülő 
többletköltségekre) 

20,0 0,0 20,0 0,0 
 

- 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján (a 2018. évi bérkompenzáció 
összege) 

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

- Minimálbér és a garantált bérminimum 
2018. évi emelkedésével kapcsolatos 
többletkiadások fedezete) 
(PM/16354/2018. sz. körlevél) 

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

Fejezeti hatáskörű módosítás 715,2 359,6 355,6 531,0 287 
- ITM-MKI közötti költségvetési 

megállapodás 3.2. pontja alapján (az 
állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a 
szerencsejáték állami felügyeletéért való 
felelősségi körbe tartozó feladat- és 
hatáskör átadás-átvétele tárgyában) 

955,5 330,3 625,2 464,9 181 

- Miniszterelnökség - MKI közötti 
költségvetési megállapodás 3.2. pontja 
alapján (a Miniszterelnökséget vezető 
minisztertől a miniszterelnökhöz átkerülő 
feladat- és hatáskör átadás-átvétele 
tárgyában) 

356,0 0,0 356,0 295,8 105 
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- MKI-KKM-IH közötti költségvetési 
megállapodás 2.1 pontja alapján (4 fő 
vezényelt illetményének fedezetére) 

-18,1 0,0 -18,1 -15,7  

- MKI-HM-KNBSZ közötti megállapodás 
2. pontja alapján (12 fő vezényelttel 
kapcsolatos kiadások fedezetére) 

-629,2 0,0 -629,2 -218,0  

- ITM-MKI közötti költségvetési 
megállapodás 3.1. pontja alapján (az 
állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a 
szerencsejáték állami felügyeletéért való 
felelősségi körbe tartozó feladat- és 
hatáskör átadás-átvétele tárgyában)  

3,2 0,0 3,2 2,7  

- Miniszterelnökség - MKI közötti 
költségvetési megállapodás-módosítás 
alapján (állami vezetők egészségügyi 
ellátásának fedezete) 

20,0 0,0 20,0 0,0  

- MKI-PM-KEF közötti költségvetési 
megállapodás alapján (a gépkocsivezetők 
béremelésének fedezete) 

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

- PM-MKI közötti költségvetési 
megállapodás 3.1. pontja alapján (a 
szerencsejáték szervezés tárgykörébe 
tartozó feladatok felelősségi körbe 
tartozó feladat- és hatáskör átadás-
átvétele tárgyában) 

3,0 0,0 3,0 2,5 1 

- MKI-KKM közötti költségvetési 
megállapodás 3.2 pontja alapján 
(Magyarország külképviseletein 
felmerülő és rendkívüli ok miatt a KKM 
által finanszírozott kiadások fedezetére) 

-3,0 0,0 -3,0 0,0  

- Bevételek előirányzatosítása 29,3 29,3 0,0 0,0  
Intézményi hatáskörű módosítás 407,0 407,0 0,0 126,3 0 

- ITM-MKI közötti költségvetési 
megállapodás 3.3. a) pontja alapján (az 
állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a 
szerencsejáték állami felügyeletéért való 
felelősségi körbe tartozó feladat- és 
hatáskör átadás-átvétele tárgyában) 

268,1 268,1 0,0 0,0  

- ITM-MKI közötti költségvetési 
megállapodás 3.3. b) pontja alapján (az 
állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a 
szerencsejáték állami felügyeletéért való 
felelősségi körbe tartozó feladat- és 
hatáskör átadás-átvétele tárgyában) 

128,8 128,8 0,0 128,8  

- Intézményi hatáskörben rovatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -2,5  
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- ITM-MKI közötti költségvetési 
megállapodás 3.8 pontja alapján (az 
állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a 
szerencsejáték állami felügyeletéért való 
felelősségi körbe tartozó feladat- és 
hatáskör átadás-átvétele tárgyában) 

10,1 10,1 0,0 0,0  

2018. évi módosított előirányzat 2 209,7 766,6 1 443,1  1 197,7 401  

 
A főbb kiadási tételek alakulása 
 
Az MKI 2018. évi kiadási módosított előirányzata 2.209,7 millió forint, a költségvetési 
támogatás 2018. évi módosított előirányzata 1.443,1 millió forint, míg a 2018. évi módosított 
bevételi előirányzat 766,6 millió forint összeget tett ki.  
 
Az MKI előirányzatát a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról szóló 1244/2018. (V. 24.) 
Korm. határozat 993,5 millió forinttal emelte meg, amelyből a személyi juttatások 
előirányzata 479,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzata 93,6 millió forint, a dologi kiadásoké 370,0 millió forint, a beruházásoké 
50,0 millió forint volt.  
Az MKI-t érintő, a Statútum rendeletben részletezett feladat- és hatáskörök tekintetében 
bekövetkező jogutódlásra tekintettel az átadás-átvételi eljárások lefolytatását követően az 
MKI javára a Miniszterelnökségtől 376,0 millió forint összegű kiadási, az ITM-től pedig 
összességében 1.365,7 millió forint összegű kiadási és 737,3 millió forint összegű bevételi 
előirányzat került átcsoportosításra.  
Az MKI fejezethez jogutódlott, a szerencsejáték szervezés felelősségi körébe tartozó 
feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében a 
PM-től 3,0 millió forint összegű kiadási előirányzat került átcsoportosításra az MKI részére.  
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat 
20,0 millió forintot biztosított az MKI részére a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá került társaságokkal kapcsolatban felmerülő, 
az MKI igazgatás előirányzatát terhelő többletköltségekre. 
A PM/16354/2018. számú irat alapján 0,1 millió forinttal került megemelésre az MKI kiadási 
és támogatási előirányzata a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével 
kapcsolatos 2018. évi többletkiadások elszámolása alapján. 
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 0,3 millió forintot biztosított a bérkompenzáció 
fedezetére. 
A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 73,5 
millió forintot biztosított az MKI részére a kormány-, és miniszterelnöki biztosok, valamint a 
titkárságaik személyi állományának (mindösszesen: 17 fő) többletkiadásaira. 
Az MKI megállapodásban meghatározott feltételek mellett biztosította a KEF 
foglalkoztatásában álló 4 fő gépkocsivezető illetményemelésének és annak szociális 
hozzájárulási adójának a fedezetét összesen 1,4 millió forint összegben. 

4331



 
 

 
  

Az MKI szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó, Magyarország külképviseletein felmerülő és 
rendkívüli ok miatt a KKM által finanszírozott kiadások fedezetére 3,0 millió forint összegű 
költségvetési előirányzat került átcsoportosításra a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára. 
Megállapodás alapján az MKI a KKM fejezet (Információs Hivatal) részére az MKI-hoz 
vezényelt 4 fő munkatárs részére fizetendő illetmények, munkabérek és egyéb juttatások 
költségeinek megtérítése céljából 18,1 millió forint előirányzatot csoportosított át.  
A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 
12 fő vezényelt részére fizetendő illetmény, munkabér, valamint munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint egyéb juttatások költségeinek megtérítésére, 
illetve az elhelyezési körletek kialakítására, informatikai-, kommunikációs- és 
biztonságtechnikai eszközök telepítésére, és további üzemeltetési, működési kiadások 
fedezetére 629,2 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra. 
 
Az MKI 2018. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatán belül az összkiadás 92,9 %-
át kitevő működési előirányzat 2.052,5 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 
157,2 millió forint volt. A módosított előirányzat összességében 59,6 %-ban teljesült. 
 
A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
Az MKI személyi juttatásai fedezetére összesen 1.197,7 millió forint módosított előirányzattal 
rendelkezett. Az 1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat a személyi juttatások előirányzatot 
479,9 millió forinttal növelte meg. A jogutódlásra tekintettel az ITM-től átvett előirányzat 
további 596,4 millió forinttal, a Miniszterelnökségtől átvett előirányzat 295,8 millió forinttal, 
míg a PM-től átvett előirányzat 2,5 millió forinttal növelte meg az MKI személyi juttatások 
előirányzatát. Az ezeken felüli 60,2 millió forint összegű személyi jellegű előirányzat 
növekedés az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján a kormány-, és miniszterelnöki 
biztosok, valamint a titkárságaik személyi állományának a többletkiadásaira kapott fedezet, 
0,2 millió forint az 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a bérkompenzáció 
fedezetének, míg 0,1 millió forint a PM/16354/2018. számú irata alapján a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások fedezetének 
köszönhető. 
 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát csökkentette a KEF részére, a gépkocsi vezetők 
illetményemelésének fedezetére átadott 1,2 millió forint, az Információs Hivatal részére a 
vezényelt dolgozók kiadásai fedezetére átadott 15,7 millió forint, a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat  javára a 12 fő vezényelt dolgozó kiadásainak fedezetére átadott 218,0 millió forint, 
valamint a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben a dologi kiadások 
előirányzat javára végrehajtott 2,5 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás. 
 
Az MKI személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 947,0 millió forint volt. Az 
MKI a foglalkoztatottak részére összesen 937,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a teljesült személyi juttatások 99,0 %-át 
teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 775,7 millió forint került kifizetésre 2018. 
évre vonatkozóan. Céljuttatásra 1,6 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült 
helyettesítésre és túlórára összesen 15,7 millió forint került kifizetésre. Az MKI béren kívüli 
juttatásra 53,4 millió forintot, ruházati költségtérítésre 74,4 millió forintot fordított. A 
dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 2,8 millió forint, lakhatási 
támogatásra 0,2 millió forint, szociális támogatásokra 2,5 millió forint, egyéb költségtérítésre, 

4332



 
 

 
  

egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, védőszemüveg, szabadságmegváltás, betegszabadság) 
10,8 millió forint került kifizetésre.  
  
A teljesült személyi juttatások 1,0 %-át, azaz 9,9 millió forintot kitevő külső személyi 
juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 5,2 millió forint, megbízási díjakra 4,7 millió 
forint került kifizetésre. Az MKI tervezett létszámkerete 401 fő volt. A státuszok feltöltése 
2018. év során folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. 
Az MKI 2018. évi munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének teljesítésére 
200,6 millió forint került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi 
teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások 
adókötelezettségére is. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
A 2018. évben az MKI dologi kiadásainak módosított előirányzata összesen 626,4 millió 
forint volt. Az 1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat a dologi kiadások előirányzatát 370,0 
millió forinttal emelte meg. A jogutódlásra tekintettel az ITM-től átvett előirányzat további 
483,0 millió forinttal, a Miniszterelnökségtől átvett előirányzat 0,6 millió forinttal növelte 
meg az MKI dologi kiadások előirányzatát. Az ezeken felüli 20,0 millió forint összegű dologi 
kiadások előirányzat növekedés az 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat alapján a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá került 
társaságokkal kapcsolatban felmerülő, az MKI igazgatás előirányzatát terhelő 
többletköltségekre kapott fedezetnek, további 20,0 millió forint az állami vezetők 
egészségügyi ellátásának biztosítása céljából kapott fedezetnek, míg 29,4 millió forint a 
keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításának köszönhető. A 
fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott kiemelt 
előirányzatok között átcsoportosítások 78,4 millió forint dologi kiadás növekedést 
eredményeztek.  
Az MKI dologi kiadások előirányzatát a Magyarország külképviseletein felmerülő és 
rendkívüli ok miatt a KKM által finanszírozott kiadások fedezetére átadott 3,0 millió forint 
összegű átcsoportosítás, valamint az MKI-hoz vezényelt 12 fő elhelyezési költségeire, 
informatikai-, kommunikációs- és biztonságtechnikai eszközök telepítésére, illetve a további 
üzemeltetési, működési kiadások fedezetére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára végrehajtott 372,1 millió forint összegű 
előirányzat átcsoportosítás csökkentette. 
 
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 165,7 millió forint volt, ami a módosított 
dologi előirányzat 26,5 %-a.  
Az MKI készletbeszerzésre 0,1 millió forintot, informatikai szolgáltatások igénybevételére 
44,5 millió forintot fizetett ki, melynek nagy részét az Elektronikus Értékesítési Rendszer (a 
továbbiakban: EÉR) és Felszámolói Nyilvántartó Rendszer zavartalan üzemeltetésével, a 
működésükhöz szükséges virtuális gép és tárhely szolgáltatással, fejlesztői és szakértői 
támogatással kapcsolatos kiadások jelentették. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 70,8 
millió forint volt, melyből az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 
kormányrendeletben meghatározott biztosítási szolgáltatások díjára 28,5 millió forint, 
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 24,0 millió forint, működéssel kapcsolatos 
egyéb szolgáltatásokra 18,3 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18,6 millió forint, a fizetendő általános 
forgalmi adó 25,8 millió forint összeget tett ki, amely az EÉR használatához kapcsolódó 
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bevételekhez, valamint a dohány- és autópálya koncessziós díj bevételekhez kapcsolódott. Az 
MKI kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 4,9 millió forintot fordított. Az egyéb 
dologi kiadások összege 1,0 millió forint volt. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházásokra 130,4 millió forint módosított előirányzat állt az MKI rendelkezésére. Az 
1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat a felhalmozási kiadások előirányzatát 50,0 millió 
forinttal emelte meg. A jogutódlásra tekintettel az ITM-től átvett előirányzatok további 187,5 
millió forinttal növelték meg az MKI felhalmozási kiadásainak előirányzatát. A fedezetek 
biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 107,1 millió 
forinttal csökkentették az előirányzatot. Az MKI beruházásra 3,3 millió forintot, ezen belül 
immateriális javakra 0,2 millió forintot, informatikai eszközökre 2,4 millió forintot, általános 
forgalmi adóra 0,7 millió forintot teljesített.  
 
A bevételek alakulása 
 
Az MKI 2018. évi módosított bevételi előirányzatának összege 766,6 millió forint. A 
jogutódlásra tekintettel az ITM-től átvett bevételi előirányzat összege 737,3 millió forinttal, 
míg a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatosítás 29,3 millió forinttal növelte meg az 
MKI bevételi előirányzatát. Az MKI módosított bevételi előirányzatán belül a működési célú 
támogatások államháztartáson belülről 279,9 millió forint, a felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 127,1 millió forint, míg a működési bevételek 359,6 millió forint 
volt, melyen belül a kiszámlázott általános forgalmi adó 91,0 millió forint, az egyéb működési 
bevétel pedig 268,6 millió forint. 
Az MKI bevételei az EÉR használatához kapcsolódó bevételekből, a dohány- és autópálya 
koncessziós díjak áfájának bevételéből, kötbérből és a dolgozók térítéséből adódtak. 
 
Az MKI 2018. évi módosított bevételi előirányzatához képest a befolyt bevételek összege 
577,6 millió forint volt. A bevételi elmaradás oka, hogy az ITM által átadott bevételi 
előirányzat egy része már az átadó tárcánál teljesült. 
 
Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása 
 
Az MKI Igazgatás 2018. év végi követelésállományának nyilvántartott értéke 4,8 millió forint 
volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 2 fő dolgozó részére 
megelőlegezett 0,3 millió forint illetményelőleg, másrészt a költségvetési évben esedékes 
követelés címen a 2018. december 31-én esedékessé vált, de nem teljesült 4,3 millió forint 
összegű – az EÉR használatához kapcsolódó – vevő követelés alkotta. Továbbá a költségvetési 
évet követő évben esedékes követelés címen 0,2 millió forint került kimutatásra, melyből 0,1 
millió forint 1 fő kilépett dolgozó cafeteria és BKK bérlet tartozásának, és szintén 0,1 millió 
forint az EÉR használatához kapcsolódó vevő követelésnek az összege. 

(adatok millió forintban) 
Ssz. N É V Nyitó Változás Záró 

1 Költségvetési évben esedékes követelések 0,0 +4,3 4,3 

2 Adott előlegek 0,0 +0,3 0,3 

3 Folyó évben megelőleg. TB ellátások 0,0 0,0 0,0 

4 Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 

5 Költségvetési évet követően esedékes köv. 0,0 +0,2 0,2 

Ö S S Z E S E N: 0,0 +4,8 4,8 
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A 2017. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az MKI-nak 2017. évi időszak kötelezettségvállalását érintő átvett pénzeszköze az ITM-MKI 
közötti, az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért és a szerencsejáték 
állami felügyeletéért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele 
tárgyában kötött költségvetési megállapodás 3.3. pontja alapján átvett 396,9 millió forint volt, 
melyből 2018. december 31-éig 18,0 millió forint került kifizetésre. A ki nem fizetett 378,9 
millió forint összegű maradványból az EÉR rendszer használatához kapcsolódó bevételek 
maradvány összege 375,6 millió forint, amely a felszámolási eljárásban az adós 
vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) 
bekezdése értelmében kizárólag az EÉR fejlesztésére és a működtetésével összefüggő 
kiadásokra lehet fordítani. 
 
 
A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az MKI 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 703,0 millió forint volt, amelyből 
378,9 millió forint az előző évekről áthúzódó maradvány. A keletkezett maradvány teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

- Személyi juttatások  169,0 millió forint 
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15,3 millió forint 
- Dologi kiadások 361,5 millió forint 
- Beruházások 157,2 millió forint 

 
Egyéb 
 
Az MKI vagyonkezelésében lévő vagyon összes növekedése 98,1 millió forint. Az MKI 2018. 
évben tárgyi eszközök beszerzésére összesen nettó 2,4 millió forintot fordított. Terv szerinti 
értékcsökkenés 65,5 millió forint értékben került elszámolásra, egyéb csökkenésként 11,8 
millió forint került elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 20,8 millió 
forint volt.  
 
A 716,3 millió forint összegű pénzeszközök 99,8 %-át a kincstári számlák záró állománya 
tette ki, ennek összege 714,9 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 1,4 
millió forint volt. Az MKI – a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóságnak az MKI-hoz 
történő jogutódlását követően – 2018. augusztus 3. napjától rendelkezik Elektronikus Fizetési 
és Elszámolás Rendszer (EFER) elszámolási számlával, melyen keresztül az EÉR-rel 
kapcsolatos ügyintézései során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon történő fizetési 
tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2018. december 31-i záró egyenlege 
12,2 millió forint. Az MKI 2018. évi mérleg-főösszege 746,3 millió forint. 
 
Az MKI 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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2. cím  Szerencsejáték Felügyelet 
 
Alcím irányítását ellátó szerv neve:  Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) 
Törzskönyvi azonosító száma:   838081 
Honlapjának címe:     http://www.szf.gov.hu/ 
 
Az SZF mint költségvetési szerv közfeladata a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) és a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. 
(VII. 5.) Korm. rendelet alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete. Az SZF ellátja 
a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe 
tartozó feladatokat.  

− Illegális online szerencsejátékokkal szembeni fellépés 
− Az Szjtv. hatálya alá tartozó, legális játékszervezők felügyelet és az illegális földi 

játékszervezők elleni fellépés 
− Nemzetközi együttműködés 

Az Szjtv. alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejáték-szervezés és az Szjtv. 
hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a 
szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok érdekei védelmének, 
továbbá a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a szerencsejáték-
szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete. 
 
A Szerencsejáték Felügyeletnél alkalmazandó létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló 
37/2018. (X. 30.) elnöki utasítás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 63. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a közigazgatás modernizációja 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozatban 
foglaltakra – a Szerencsejáték Felügyeletnél létszámcsökkentés végrehajtását rendelte el. A 
2018. december 31. napi hatállyal előírt létszámcsökkentés keretében 21 álláshely 
megszüntetésre került.  
 
A tárgyévben, de 2019. január 1-jei hatálybalépéssel került kiadásra a Szerencsejáték 
Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás. 
A 20/2017. (VIII. 11.) NFM utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
szabályozáshoz képest a főbb változások a következők: 
 
− Négy vidéki kirendeltség szervezeti betagolódásának, feladat-, hatás- és felelősségi 

körének részletesebb rögzítése. 
− A belső ellenőrzés feladat-, hatás-, felelősségi körének, az összeférhetetlenségi 

szabályoknak, éves beszámolási és tervezési követelményének részletes meghatározása. 
− Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve: 

GDPR) kialakítására vonatkozó belső szabályozás. 
− Működési tapasztalatok alapján a szervezeti felépítés kisebb korrekciója vált szükségessé. 

A szakmai feladatellátás körében – az önálló szervezeti egységek számának növekedése 
nélkül – feladatköri átalakítást valósított meg az új SZMSZ. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 388,4 0,0 0,0 2 086,7 1 784,2 459,4 85,5 

 ebből:  személyi juttatás 288,8 0,0 0,0 966,4 897,6 310,8 92,9 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 1,7 1,7 - 100,0 

Támogatás 916,8 0,0 0,0 1 556,4 1 556,4 169,8 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 528,6 528,6 - 100,0 

Létszám (fő)  34 0 0  123 108     

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0  
Módosítások jogcímenként       
Kormány hatáskörű módosítás 1 763,2 0,0 1 763,2 1 014,3 123 

A 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 
alapján történő címrendi módosítás alapján 
ITM fejezettől 

937,7 0,0 937,7 668,6 

 

123 

 

1347/2018. (VII.26.) Korm.határozat 
alapján Rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzat terhére 

825,5 0,0 825,5 345,7   

Fejezeti hatáskörű módosítás -205,1 1,7 -206,8 -8,1  
Felügyeleti hatáskörű előirányzat 
módosítása (többletbevétel) 

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

Egyéb fejezeti hatáskörű módosítás ( A 
KEF – SZF szolgáltatási szerződés 
fedezetére kötött költségvetési 
megállapodás alapján) 

-206,8 0,0 -206,8 -8,1 

 
Intézményi hatáskörű módosítás 528,6 528,6 0,0 -39,8  
Maradvány előirányzatosítása 528,6 528,6 0,0 4,8  
Egyéb intézményi hatáskörű módosítás 0,0 0,0 0,0 -44,6  
2018. évi módosított előirányzat 2 086,7 530,3 1 556,4 966,4 123  

Az SZF 2018. évi kiadási módosított előirányzata 2.086,7 millió forint, a költségvetési 
támogatás 2018. évi módosított előirányzata 1.556,4 millió forint, míg a 2018. évi módosított 
bevételi előirányzat 530,3 millió forint összeget tett ki.  
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Az SZF előirányzata a NAV-SZF közötti költségvetési megállapodás alapján az SZF-nél 
végzett hatósági feladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetének biztosítása 
céljából összesen 937,7 millió forinttal növekedett. Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm határozat 
a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére 825,5 millió forintot biztosított az 
SZF hatósági feladatainak ellátásához szükséges személyi- és működési feltételek fedezetére. 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 1,7 millió forinttal, az 
intézményi hatáskörben végrehajtott maradvány előirányzatosítás további 528,6 millió 
forinttal növelte meg az SZF előirányzatát, míg az SZF és a KEF között, a működéséhez 
szükséges ingatlanüzemeltetési, irodai ellátási és gépjárműüzemeltetési szolgáltatások ellátása 
tárgyában megkötött költségvetési megállapodás az előirányzat 206,8 millió forintos 
csökkenését eredményezte.  
  
A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
Az SZF a személyi juttatásai fedezetére összesen 966,4 millió forint módosított előirányzattal 
rendelkezett. A módosított személyi előirányzatra az előző év 4,8 millió forint összegű 
maradványán felül a NAV-SZF költségvetési megállapodás 668,6 millió forintot, az 
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat pedig 345,7 millió forintot biztosított, amelyből a 
foglalkoztatottak személyi illetménye, munkabére, béren kívüli juttatásai és egyéb személyi 
juttatásai kerültek finanszírozásra. Az egyéb intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat 
módosítások -44,6 millió forinttal, míg a KEF részére átadott forrás -8,1 millió forinttal 
csökkentette az előirányzatot.  
 
2018-ban a személyi juttatások rovaton történt tényleges teljesítés 897,6 millió forint volt. Az 
SZF a foglalkoztatottak részére összesen 888,9 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 99,0 %-át teszi ki. 
Munkabérre és törvény szerinti illetményre 666,7 millió forint került kifizetésre 2018. évre 
vonatkozóan. Céljuttatásra 91,8 millió forint, a be nem töltött státuszok miatt felmerült 
helyettesítésre és túlórára összesen 3,6 millió forint került kifizetésre. Az SZF jubileumi 
jutalom jogcímen 15,4 millió forintot, béren kívüli juttatás jogcímen 52,0 millió forintot, 
ruházati költségtérítés jogcímen 16,9 millió forintot teljesített 2018-ban. A dolgozók munkába 
járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 6,7 millió forint, egyéb költségtérítésre, 
személyi juttatásra (pl. napidíj, szabadságmegváltás, betegszabadság) 0,5 millió forint, 
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 8,3 millió forint került kifizetésre. A leépítéssel 
kapcsolatban 2018-ban kifizetett végkielégítések 27,0 millió forintot tettek ki.  
A személyi juttatások között a külső személyi juttatásokon 8,7 millió forint került kifizetésre.  
 
Az üres státuszok feltöltése 2018. év első félévében  ugyan folyamatos volt, azonban az 
összes státusz betöltésére nem került sor az azonnali létszámzárlat elrendeléséről szóló 
2051/2018. (VI. 20.) Korm határozatban foglaltakra tekintettel, továbbá a Kormány a 
közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) 
Korm. határozatában 2018. december 31. napjával létszámcsökkentést rendelt el, mely az SZF 
tekintetében 21 álláshelyet érintő csoportos leépítését határozta meg. Tekintve, hogy a leépítés 
két hónap felmentési idővel valósult meg, annak kapcsán az SZF-nek a tervezett személyi 
kifizetésekhez képest nem keletkezett megtakarítása. Az év végére a munkajogi záró létszám 
113 főt tett ki. A betöltetlen üres álláshelyek száma 4 db volt 2018 év végén. Tartósan távol 
lévők száma 2018. december 31-én 7 fő volt.  
 
Az SZF 2018. évi munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének teljesítésére 
185,4 millió forint került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
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hozzájárulási adó módosított előirányzata 227,1 millió forint volt. A munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a személyi juttatások teljesítésével 
arányosan alakult. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az SZF dologi kiadások módosított előirányzata 2018. évben összesen 476,5 millió forint 
volt. Az előző évi maradványon (223,8 millió forinton) felül, a NAV-SZF költségvetési 
megállapodás az átadásra kerülő forrás éves szintre hozásával a 2018. évre 127,8 millió forint 
dologi előirányzatot biztosított. A költségvetési megállapodás értelmében a NAV-tól átvett 
előirányzat tartalmazza a NAV által kötött és az SZF által átvett szerződésekben rögzített 
2018-as évre vonatkozó kötelezettségek forrását. Ilyenek például a székhely, a kirendeltségek, 
és a parkolóhelyek bérleti költségei, vagy a NAV által az SZF-nek átadott hatósági és 
ellenőrzési feladatok ellátására használt gépjárművek fenntartásának költségei. A kapcsolódó 
költségek ellentételezésére átadott előirányzat struktúra jelentősen eltért az SZF új szervezeti 
működése során jelentkező kiadási struktúrától, amely intézményi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosítást indokolt. A NAV-SZF költségvetési megállapodásban rögzített 
személyi előirányzatból 35,3 millió forint került átcsoportosításra a dologi előirányzatra, így a 
módosított dologi előirányzat 163,1 millió forintra nőtt. 
A Kormány az SZF önálló informatikai feltételeinek kialakítására, kiadásainak fedezetére az 
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal további 284,8 millió forint dologi előirányzatot 
biztosított. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosításként 1,7 millió forint többletbevétel került 
jóváhagyásra dologi kiadások előirányzataként. A KEF részére – az intézmény működtetése 
céljából – 196,9 millió forint került átadásra. 
A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 409,9 millió forint, ami a módosított dologi 
előirányzat 86,0 %-a. Az előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítési arány oka, hogy a 
tárgyévi informatikai-kommunikációs kiadások jelentős része, valamint a szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése a 2019-es évre húzódik át. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A 2018. évben a felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 170,2 millió forint. A 
maradvány 23,3 millió forint összegén felül az 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 6,1 
millió forint felhalmozási előirányzatot biztosított az SZF részére. Az átvett előirányzat a 
költségvetési megállapodás megkötésekor ismert beruházási forrásokat tartalmazza. A 
felhalmozási előirányzatra intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással 12,7 
millió forint került átcsoportosításra a személyi kiadások előirányzatról. Az átcsoportosított 
előirányzatból az SZF irodabútorok beszerzését finanszírozta. 
Az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat keretében az SZF hatósági feladatainak ellátásához 
szükséges személyi és működési feltételek biztosítása érdekében, összesen 128,1 millió forint 
beruházási előirányzatot kapott RKI terhére. A forrást az SZF teljes egészében 
iktatórendszerének, illetve szakrendszerének fejlesztésére használja, az ehhez kapcsolódó 
beruházások teljesítése 2019-re húzódik át. 
 
A bevételek alakulása 
 
Az SZF saját eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett 2018-ban. Fejezeti hatáskörű 
előirányzat módosításként 1,7 millió forint többletbevétel keletkezett az egyéb működési 
bevételek előirányzaton postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes elveszése, 
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megsérülése, továbbá időgarantált szolgáltatás késedelmes teljesítése jogcímén fizetett 
kártérítés, TB feladatok 1%-ának megtérítése jogcímeken. 
 
Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek a 4/2013. Korm. rendelet 
15. melléklete szerint rovat megjelölésével 2018. évben a Magyar Államkincstár beszámolási 
és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzati számlára 0,95 millió forint 
érkezett be a kiszabott bírságokból. A számlára érkező befizetések nyilvántartása, illetve a 
számláról a kapcsolódó jogszabályok által előírt adatszolgáltatás teljesítése az SZF feladata. A 
számlára befolyt teljes évi összeg minden év végén elvonásra kerül a központi költségvetés 
javára. 
 
A 2017. évi költségvetési maradvány alakulása 
Az SZF 2017. évi költségvetési maradványa 528,6 millió forint volt. 
 
Ebből:  
− kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege: 130,2 millió forint.  
− kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege: 398,4 millió forint. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbiak voltak: 
− Személyi juttatások      50,8 millió forint 
− Munkaadói járulékok     20,4 millió forint 
− Dologi kiadások     243,6 millió forint 
− Egyéb működési kiadások    60,3 millió forint 
− Beruházások       23,3 millió forint 

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbiak szerint alakul: 
− Személyi juttatások   83,7 millió forint 
− Munkaadói járulékok   28,1  millió forint 
− Dologi kiadások     10,2 millió forint 
− Beruházások       8,2 millió forint 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az SZF 2018. évi költségvetési maradványa 302,5 millió forint volt. 
Ebből:  
− kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege: 12,4 millió forint.  
− kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege: 290,1 millió forint. 

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele: 
− Személyi juttatások     60,7 millió forint 

− Munkaadókat terhelő járulékok    41,5 millió forint 
− Dologi kiadások      62,9 millió forint 

− Beruházások    125,0 millió forint 

 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege elsősorban a tervezettnél 
kisebb tényleges létszám következménye.  
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Egyéb 
 
A jogutódlás során a NAV-SZF költségvetési megállapodás keretében az SZF részére átadásra 
került informatikai eszközök közül a 2018-as év során  visszaadásra került 74 db eszköz a 
NAV részére bruttó 35,2 millió forint értékben (az eszközök közül mindegyik 0-ra leírt 
eszköz). A NAV részéről az SZF részére az SZF szakrendszerhez szoftverek, licencek 
vagyonkezelői jogának átadása történt bruttó 79,0 (nettó 0,2) millió forint összegben. Az SZF 
önálló informatikai, valamint egyéb műszaki berendezésre és tárgyi eszközökre összesen 29,6 
millió forintot aktivált a 2018-as év során.  A 2018. évben többek között megtörtént az iktató 
rendszer bevezetésének első üteme 14,6 millió forint értékben, a TÜK iroda kialakítása 1,6 
millió forint értékben.  
Terv szerinti értékcsökkenés 104,2 millió forint értékben került elszámolásra az év során. A 
befektetett eszközök év végi állománya (könyv szerinti értéke) 1.134,3 millió forint. A 302,1 
millió forint összegű pénzeszközök 100 %-át a kincstári számla záróállománya tette ki. A 
házipénztári záró készpénzállomány összege 0 millió forint volt. A költségvetési évet 
követően esedékes követelések záróállománya 0 millió forint. A kötelezettségek között 2018. 
december 31-ével kimutatásra került 29,1 millió forint, amely nagyrészt dologi kiadásokból 
(26,4 millió forint), valamint bér - és járulék kiadásokból (2,7 millió forint) tevődik össze. 
Aktív időbeli elhatárolások összege a tárgyidőszak végén 2,1 millió forint, ami szállítói 
számlák elhatárolt összegéből adódik. A passzív időbeli elhatárolás állományát a 130,9 millió 
forintot kitevő 2018. december havi bér- és járulék kiadásai 126,0 millió forint, valamint 
szállítói számlák elhatárolása 4,9 millió forintot teszi ki. Az SZF 2018. évi mérlegfőösszege 
1.438,8 millió forint. Az SZF alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2018. évben nem 
tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
 
Az SZF 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 126 564,1 
 

126 564,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
   

−  Más fejezet intézményének meghatározott feladat átadás -274,4 
 

-274,4 

−  Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzat átadás -3 809,1 
 

-3 809,1 

−  2017. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 12 290,5 12 290,5  

−  94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 564,6 25,0 539,6 

−  2018. évi többletbevétel előirányzatosítása 125,0 125,0  

−  Fel nem használt, visszautalt támogatások 89,0 89,0  

−  1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat 3 217,9  3 217,9 

−  1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 1 141,3  1 141,3 

−  1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 2 500,0  2 500,0 

−  1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 839,3  839,3 

−  1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 281,3  281,3 

−  1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 17 430,5  17 430,5 

2018. évi módosított előirányzat 160 960,0 12 529,5 148 430,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   
19. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 
   

− nonprofit társaság 1 386,0 1 386,0 
 

− gazdasági társaság 132 516,9 
 

132 516,9 

− egyéb egyesület 9,5 
 

9,5 

−  egyéb (befizetési kötelezettség, tagdíj) 
 

5 931,1  5 931,1 

Összes kifizetés 139 843,5 1 386,0 138 457,5 

 
2018-ban 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, nonprofit társaság, gazdasági társaságok, illetve a MÁK részére történtek 
összesen 139.843,5 millió forint összegben. 

19/1/1. jogcímcsoport – Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése      

 
 

    
 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény  

2018. évi 
eredeti 

előirányzat  

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat  

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény  

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 106,1 132,6 132, 6 164,0 22,3 21,0 13,6 

Bevétel 0,0       0,0     

Támogatás 137,5 132,6 132,6 132,6 132,6 96,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 –   
31,4 31,4 

  100,0
  

 
Előirányzat-módosítások levezetése   
 
 

    
millió forintban, egy tizedessel 

     Kiadás   Bevétel   Támogatás  

     Kiadás   Bevétel   Támogatás  
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 132,6   132,6 
Módosítások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 31,4 31,4   
2018. évi módosított előirányzat 164,0 31,4 132,6 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás  Bevétel  Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 132,6 - 132,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi költségvetési maradvány 31,4  31,4 
 

2018. évi módosított előirányzat 164,0  31,4 132,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1db) 12,5   12,5 

- egyéb - egyesület (1db) 9,5   9,5 

- egyéb (befizetési kötelezettség) 0,3   0,3 

Összes kifizetés 22,3 0,0 22,3 

 
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdése alapján a 
játékkaszinók, online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi, vagy karitatív célra kell 
fordítani. Az előirányzat e cél megvalósulását biztosítja. 2018. évben, 2018. augusztus 1-jei 
fordulónappal a Felelős játékszervezési tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
2017. és 2018. tárgyévi forrásának kezelése a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a 
Pénzügyminisztérium jogutódjaként a Miniszterelnöki Kormányiroda hatáskörébe került.  
Az előirányzat 2017. évi maradványa terhére 2018-ban egy gazdasági társaság formában 
működő kedvezményezett részére 12,5 millió forint, egy egyesületi formában működő 
kedvezményezett részére 9,5 millió forint öszegű támogatás került kiutalásra. Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 172/A. §-ában előírt kiadás-bevétel előrejelzés adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó téves előrejelzések miatt 2018-ban 290.589,- forint bírság befizetési kötelezettség 
terhelte az előirányzatot. 
Az előirányzat 2018. évi eredeti előirányzata 132,6 millió forint volt, amelyből támogatási 
szerződésekkel a Miniszterelnöki Kormányiroda 131,6 millió forint forrást kötött le. A 2018. 
évi forrás terhére az év végi szerződéskötések elhúzódása miatt támogatás nem került 
kiutalásra. A három támogatási szerződés egy játékszenvedély pszichiátriai kezelésével 
foglalkozó - országos hatáskörrel rendelkező költségvetési szerv - egészségügyi 
intézménnyel, valamint egy egyházi személy által alapított, 25 éve szenvedélybetegség 
kezelésével is foglalkozó karitatív szervezetként működő alapítvánnyal, továbbá egy 
egyesületi formában működő játékosvédelmi szervezettel került megkötésre.  
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19/1/3. jogcímcsoport – Autópálya rendelkezésre állási díj 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 111 810,9 114 012,9 114 012,9 115 897,3 116 699,9 104,4 100,7 

Bevétel 406,9     52,7 52,7 13,0 100,0 

Támogatás 111 990,8 114 012,9 114 012,9 114 012,9 115 054,1 102,7 100,9 

Költségvetési 
maradvány 

1 244,9 – – 1 831,7 1 831,7 147,1 100,0 

 

 

Előirányzat-módosítások levezetése   

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 114 012,9 - 114 012,9 
Módosítások jogcímenként       

−  2017. évi költségvetési maradvány 1 831,7 1 831,7 - 

− Bevételek előirányzatosítása 52,7 52,7 - 
2018. évi módosított előirányzat 115 897,3 1 884,4 114 012,9 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás  Bevétel  Támogatás  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat  114 012,9 - 114 012,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 1 831,7 1 831,7  - 

− 2018. évi bevétel 52,7 52,7 - 

2018. évi módosított előirányzat 115 897,3 1 884,4 114 012, 9 
 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (4 db) 116 207,7   116 207,7 

- egyéb (Magyar Államkincstár) 382,0   382,0 

- egyéb (befizetési kötelezettség) 110,2   110,2 

Összes kifizetés 116 699, 9 0,0 116 699,9 
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Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke 
bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek 
kifizetésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, 
illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a 
szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó 
pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, 
valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak. 
 
A 2018. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 114.012,9 millió forint 
támogatás, valamint a korábbi évről származó 1.831,7 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány biztosította. Az 1557/2018. (XI. 9.) Korm. határozat - az előirányzaton 
jelentkező forráshiány orvoslására - jóváhagyta az előirányzat túllépését, amellyel így 
összesen 802,6 millió forint került pótlólagos bevonásra. 
 
Az előirányzat az alábbi, 2018. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet: 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődei, valamint az 
AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között 1994. május 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, 
(tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. 
részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén - a részteljesítések (előlegszámlák) és 
a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak 
mérlegeként 2018. évben összesen 42.013,6 millió forint került kifizetésre. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődei, valamint az 
M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2004. október 2-án létrejött koncessziós 
szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2018. évben összesen 21.059,9 millió forint kifizetésére került sor. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint az 
M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2008. július 16-án létrejött koncessziós 
szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának 
finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint 
a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan 2018. évben 
összesen 17.950,8 millió forint összegű kifizetés történt. 

− A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint a 
MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. között 2007. november 21-én létrejött 
koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti 
szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és 
fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal 
kapcsolatosan 2018. évben összesen 34.782,3 millió forint összegű kifizetésre került 
sor. 

− A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az 
előirányzat biztosított fedezetet a 382,0 millió forint összegű pénzügyi tranzakciós 
illetékfizetési kötelezettségre 2018. évben. 

 
A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a 
teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb 
befolyásolták. Az év közbeni nagy mennyiségű devizaszámlák kifizetése miatt 401,0 millió 
forint árfolyam-különbözet keletkezett. Az Ávr. 172/A. §-ában előírt kiadás-bevétel 
előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó előrejelzések miatt 2018-ban befizetési 
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kötelezettség terhelte az előirányzatot. A fejezeti kezelésű előirányzaton 52,7 millió forint 
bevétel befizetés történt, mely a 2017. évi AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és a MAK 
Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. részteljesítései utólagos elszámolásából adódik. 

19/1/4. jogcímcsoport – Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 274,1 11 051,2 11 051,2 11 618,6 11 410,2 101,2 98,2 
Bevétel               

Támogatás 11 047,2 11 051,2 11 051,2 11 390,5 11 390,5 103,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

455,0 – -  228,1 228,1 50,1 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 11 051,2 11 051,2 
Módosítások jogcímenként       
− 2017. évi költségvetési maradvány 228,1  228,1    

−  1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 339,3    339,3  
2018. évi módosított előirányzat 11 618,6  228,1  11 390,5 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

   millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 11 051,2   11 051,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi költségvetési maradvány 228,1  228,1  

- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján 339,3   339,3 

2018. évi módosított előirányzat 11 618,6 228,1 11 390,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1 db) 11 408,0   11 408,0 

- egyéb (Magyar Államkincstár – 
árfolyamkülönbözet miatti rendezés) 

1,7   1,7 

- egyéb (maradvány befizetés a Központi 
Maradványelszámolási Alapba) 

0,5   0,5 

Összes kifizetés 11 410,2 0,0 11 410,2 
 
Az előirányzat a Művészetek Palotája többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre 
állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött 
szerződés alapján az MKI (NFM jogutód) a szolgáltató Nemzeti Filharmónia 
Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az 
épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz-, csatorna, fűtés, villamos energia). 
Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a deviza 
fizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek 
kiegyenlítésre. 
A költségvetési törvényben 11.051,2 millió forint támogatás került rögzítésre a 2018. évi 
kiadások fedezetére. A Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez előirányzatról 
2018-ban összesen 11.410,2 millió forint kifizetés történt. 
 

19/1/5. jogcímcsoport – Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 495,7 417,2 417,2 1 524,1 1 159,1 233,8 76,1 
Bevétel               
Támogatás 445,8 417,2 417,2 417,2 417,2 93,6 100,0 
Költségvetési 
maradvány 1 156,8 – -  1 106,9 1 106,9 95,7 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 417,2 
 

417,2 
Módosítások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 1 106,9 1 106,9   
2018. évi módosított előirányzat 1 524,1 1 106,9 417,2 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként  
  
                 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 417,2   417,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
  - 2017. évi költségvetési maradvány 1 106,9 1 106,9  
 2018. évi módosított előirányzat 1 524,1 1 106,9 417,2 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

                     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (2 db) 57,1   57,1 

- egyéb (ügyvédi iroda 1 db) 2,2   2,2 

- egyéb (maradvány befizetés) 1 099,8   1 099,8 

Összes kifizetés 1 159,1 0,0 1 159,1 
 
A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult két 
PPP tornaterem projektek Szolgáltatási Szerződései szerinti díjak kifizetése történt meg az 
előirányzat terhére. Az előirányzat felhasználása 2018-ban az érvényben lévő Szolgáltatási 
Szerződések alapján az alábbiak szerint alakult: 
 
A 2018. évi eredeti előirányzat 417,2 millió forint. A rendelkezésre álló forrásból 57,1 millió 
forint két sport PPP projektre került kifizetésre. 
A Jogi tanácsadás, peres képviselet és okiratszerkesztés tárgyában összesen 2,2 millió forint 
került kifizetésre. 
A korábban kiváltott projektek tekintetében az önkormányzati tulajdonba történő átadás 
elhúzódása miatt az Ávr. 150. § (4), valamint 152. § (2) bekezdése alapján 1.099,8 millió 
forint került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba. 
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19/1/6. jogcímcsoport – A Nemzeti Dohánykereskedelmi N. Zrt. működtetése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 590,8 950,2 950,2 950,2 950,1 160,8 100,0 

Bevétel               

Támogatás 590,8 950,2 950,2 950,2 950,2 160,8 100,0 
Költségvetési 
maradvány   – –          
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként  
  

   millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 950,2   950,2 

2018. évi módosított előirányzat 950,2 0,0 950,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (1 db) 946,9 946,9 0,0 

- egyéb (Magyar Államkincstár- kincstári 
díj) 

3,2   3,2 

Összes kifizetés 950,1 946,9 3,2 

 
Az előirányzat 2018. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 950,2 millió forint volt. A 
fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nonprofit 
Zrt. feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-
kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós 

Előirányzat-módosítások levezetése  

 
      millió forintban, egy tizedessel   

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 950,2  950,2 
Módosítások jogcímenként     
2018. évi módosított előirányzat 950,2  950,2 
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szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés 
ellenőrzése. Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további 
feladata a közösségi megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai 
támogatása, a sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, 
egészségügyi intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban 
történő részvétel. Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához 
szükséges forrás biztosítása. 

A társaság tevékenységeinek finanszírozása céljából a vagyonügyekért felelős tárca nélküli 
miniszter az előirányzat terhére kincstári illeték nélkül számítva 946,9 millió forint összegben 
nyújtott támogatást az ND Nonprofit Zrt. részére. 
 
19/1/7. jogcímcsoport – Útdíjrendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       501,1 219,8  43,9 

Bevétel               

Támogatás 219,8     281,3 281,3 128,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

– – 219,8 219,8 
 

100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 219,8 219,8   

− 1806/2018. (XII.23.) Korm.határozat alapján 281,3   281,3 
2018. évi módosított előirányzat 501,1 219,8 281,3 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

- 1806/2018. (XII. 23.) Korm.határozat alapján 281,3   281,3 

- 2017. évi költségvetési maradvány 219,8 219,8  

2018. évi módosított előirányzat 501,1 219,8 281,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1 db) 167,3   167,3 

- egyéb (maradvány befizetés a Központi 
Maradványelszámolási Alapba) 

52,5   52,5 

Összes kifizetés 219,8 0,0 219,8 

 
A NÚSZ Zrt. 2017. december 21-én támogatási kérelmet nyújtott be az NFM-hez, mint 
Támogatóhoz az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek nemzetközi megismertetésével 
kapcsolatos feladatok, úgymint a magyar útdíjszedési rendszer nemzetközi piacon való 
megismertetésének előmozdítása, nemzetközi kapcsolatok gondozásával megvalósuló 
tapasztalatcsere, és az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerekhez szorosan kapcsolódó 
informatikai fejlesztések külpiaci értékesítésének fellendítése, továbbhasznosítási lehetőségek 
feltárása, megvalósítási feltételek megteremtése céljából. 2018. április 27. napján az NFM és 
a NÚSZ Zrt. – a 2017. évi maradvány terhére – 219,8 millió forint összegben támogatási 
szerződést kötött. A Kedvezményezett a szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon 
belül záró beszámolót nyújtott be a Támogató részére, ezzel a támogatás elszámolásra, a 
szerződés lezárásra került.  
 
A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23) Korm. határozat alapján 
biztosított 281,3 millió forint összeg terhére 2018. december 27. napján támogatási szerződés 
került megkötésre a Miniszterelnöki Kormányiroda és a NÚSZ Zrt. között. A támogatási 
összeg terhére a Kedvezményezett a magyar útdíjszedési rendszer nemzetközi 
megismertetéséhez, nemzetközi projektekhez, az útdíjrendszerre vonatkozó know-how 
nemzetközi értékesítésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat lát el.  
 
19/1/8 jogcímcsoport – Oktatási, kulturális és sport PPP programok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 65,2     37,7 37,7 57,8 
 

100,0 

Bevétel               

Támogatás               

Költségvetési 
maradvány 

102,9 – –  37,7 37,7 36,6 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 37,7 37,7 - 
2018. évi módosított előirányzat 37,7 37,7 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi költségvetési maradvány 37,7 37,7  

2018. évi módosított előirányzat 37,7 37,7 - 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként                                                           
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (maradvány befizetés) 37,7   37,7 

Összes kifizetés 37,7 0,0 37,7 

 
A fenti jogcímcsoport 2018. évre vonatkozóan eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az 
előirányzatról 2018. évben kifizetés PPP programokra nem történt. Az előirányzatról az Ávr. 
152. § (2) bekezdése alapján, mint meghiúsult maradvány 37,7 millió forint került befizetésre 
a Központi Maradványelszámolási Alap javára.  
 
19/1/9 jogcímcsoport – Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 275,5     4 664,2 4 664,2 109,1  100,0 

Bevétel 4 664,3             

Támogatás 4 275,4             

Költségvetési maradvány   – –  4 664,2 4 664,2   100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Módosítások jogcímenként        

− 2017. évi költségvetési maradvány 4 664,2 4 664,2 - 

2018. évi módosított előirányzat 4 664,2 4 664,2 - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

             millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- 2017. évi költségvetési maradvány 4 664,2 4 664,2  

2018. évi módosított előirányzat 4 664,2 4 664,2 - 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1db) 4 664,2  4 664,2 

Összes kifizetés 4 664,2 0,0 4 664,2 

 
A Postatv. 29. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult a 
méltánytalan többletterhének megtéríttetésére. Az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosítja. 

Az előirányzatnak törvény szerinti forrása 2017. évben nem volt, így a 2067/2017. (XII. 27.) 
Korm. határozat alapján 4.664,3 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára. Az 
előirányzat terhére 2018. január 23-án került megtérítésre a Magyar Posta Zrt. által a 2016. 
évre vonatkozó méltánytalan többletteher. 
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19/1/10 jogcímcsoport – Beruházási Előkészítési Alap 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

      

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       7 535,4 4 170,7 
 

55,3 
Bevétel 952,7     89,0 89,0 9,3 100,0 

Támogatás 3 218,0     3 275,7 3 275,7 101,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  – – 4 170,7 4 170,7 
 

100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 

 
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

− 2017. évi költségvetési maradvány 4 170,7 
 

4 170,7 
 

  

− Bevétel előirányzatosítása 89,0 
 

89,0 
 

  

1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról 

3 217,9 - 3 217,9 

1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat az Erdélyi 
Református Egyházkerület fejlesztésének 
támogatásához szükséges intézkedésekről 

-250,0 - -250,0 

1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat a Közép- és 
Kelet-Európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatásáról 

-60 ,0 - -60,0 

1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat a Budapest-
Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről 

-300,0 - -300,0 

1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat a Magyar 
Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által 
tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról 

-111,4 - -111,4 

1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Budapest–
Varsó nagysebességű vasútvonal részletes 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről 

-500,0 - -500,0 

1204/2018. (IV. 4.) Korm.határozat az országos 
jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez 
szükséges intézkedésekről és a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról 

-80,3 - -80,3 

1236/2018. (IV. 25.) Korm.határozat a Szeged-
Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről 

-1 225,6 - -1 225,6 
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1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat a 
Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának 
létrehozása érdekében szükséges előkészítési 
tevékenységek támogatásáról 

-221,0 - -221,0 

1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a KIRÁLY 
Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás 
megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról és további feladatokról 

-50,0 - -50,0 

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten 
belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális 
célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének 
jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

1 141,3 - 1 141,3 

1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat a nyíregyházi 
multifunkcionális autó-motor sport aréna 
megvalósításához szükséges intézkedésekről, 
valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról 

-274,5 - -274,5 

1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat az „Eger 
megyei jogú város vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása” című projekt előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosításáról 

-327,6 - -327,6 

1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási 
tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

2 500,0 - 2 500,0 

1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat a Gálfi Béla 
Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett 
pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló 
beruházások előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról 

-331,9 - -331,9 

1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat az 
Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, 
a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat 
felhasználásáról, a Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról 

500,0 - 500,0 

1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat az egri Szent 
Antal Minorita templom és rendház további 
rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a 
Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról 

-351,2 - -351,2 

2018. évi módosított előirányzat 7 535,4 4 259,7 3 275,7 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 
  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Módosítások kedvezményezettenként       

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -4 083,5   -4 083,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- 2017. évi költségvetési maradvány 4 170,7  4 170,7  

Fel nem használt, visszautalt támogatások 89,0 89,0   

- 1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat 3 217,9   3 217,9 

- 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 1 141,3   1 141,3 

- 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 2 500,0   2 500,0 

- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 500,0   500,0 

2018. évi módosított előirányzat 7 535,4 4 259,7 3 275,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (maradvány befizetés) 4 170,7   4 170,7 

Összes kifizetés 4 170,7 0,0 4 170,7 

 

A Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport felhasználását a Beruházás Előkészítési Alap 
felhasználásáról szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet szabályozta, mely szerint a 
Kormány a megfelelően előkészített, kivitelezési tervvel rendelkező beruházások elindítását 
támogatja. A jogcímcsoportból a beruházás előkészítésének – a Korm. rendeletben felsorolt – 
fázisaihoz biztosítható fedezet. 

 
A jogcímcsoport 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat 2017. évi 
költségvetési maradványa 4.170,7 millió forint volt, mely 2018-ban az Ávr. 150. § (4) 
bekezdése alapján befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat 
javára. A Kormány 2018. évben négy alkalommal (az 1067/2018. (III. 5.) Korm. határozattal, 
az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozattal,  az 1511/2018. (X. 17.) Korm.határozattal és az 
1603/2018 (XI. 27.) Korm. határozattal), összesen 7.359,2 millió forintt forrást biztosított az 
előirányzatra, valamint összesen 89,0 millió forint bevétel keletkezett (az 1841/2017. (XI. 
10.) Korm.határozattal átadott 88,9 millió forint visszautalása – székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház, valamint az 1755/2017. (X. 27.) Korm. határozattal átadott forrásból 
19,2 ezer forint fel nem használt támogatás visszautalása – a Báta község árvízvédelmét 
biztosító beruházás előkészítése, Országos Vízügyi Főigazgatóság). 
 
A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozattal 
az előirányzat átmozgatásra került a XXII. MKI fejezet 19. cím 01. alcím 10. 
jogcímcsoportra. 
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A Korm. rendelet alapján a Kormány összesen 13 esetben döntött beruházás-előkészítések 
támogatásáról. Az előirányzaton 3.364,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett, amely 2019-ben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzat javára. 
 

19/1/11 jogcímcsoport – Nemzetközi tagdíjak 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       62,4 62,3  99,8 

Bevétel       2,0 2,0  100,0 

Támogatás       60,4 60,4  100,0 

Költségvetési maradvány             

 
Előirányzat-módosítások levezetése   
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

- 94/2018 (V. 22.) Korm. rendelet alapján 60,4   60,4 

- Bevétel 2,0 2,0   
2018. évi módosított előirányzat 62,4 2,0 60,4 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként  

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- 94/2018 (V. 22.) Korm. rendelet 60,4  60,4 

- 2018. évi bevétel előirányzatosítása  2,0 2,0 
 

2018. évi módosított előirányzat 62,4 2,0 60,4 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (tagdíj) 62,3   62,3 

Összes kifizetés 62,3 0,0 62,3 

4357



 
 

 
  

Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő 
jelentőségű fóruma, amelyben a Magyar Államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős 
miniszter képviseli.  
2018-ban a 2019. évre vonatkozó tagdíj kifizetése történt meg. A tagdíj 217.630,0 svájci frank 
összegben került az UPU által megállapításra, amely az utaláskori napi Ft/CHF árfolyamot 
figyelembe véve 62,3 millió forint volt. A tagdíj összege azon a számításon alapult, hogy 
2019. évre az UPU által megállapított egységnyi költség 43.526,0 svájci frankot tett ki, és 
mivel Magyarország az 5 egységnek megfelelő hozzájárulási osztályba van sorolva, ezért a 
fizetendő tagdíj 5x43.526,0 CHF azaz 217.630,0 svájci fankot eredményezett. A számla 
kifizetésekor az árfolyam 286,67 CHF volt. Mivel az előirányzaton csak 60,4 millió forint állt 
rendelkezésre, ezért a hiányzó forrás az MKI Igazgatás bevételi előirányzatából történő 2,0 
millió forint átcsoportosításával került fedezésre.  
 
19/1/12 jogcímcsoport – Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       83,5 8,1  9,7 

Bevétel       45,0 45,0  100,0 

Támogatás       38,5 38,5  100,0 

Költségvetési maradvány             

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       
− Bevétel előirányzatosítása 0,1 0,1   

− 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet alapján 38,5   38,5 

− 2018. évi bevétel  (21/2015. (II. 18.) Korm. 
rendelet a vörösiszap katasztrófa 
magánszemély károsultjai javára nem vagyoni 
káruk megtérülése érdekében vállalt állami 
segítségnyújtásról) 

44,9 44,9   

2018. évi módosított előirányzat 83,5 45,0 38,5 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján 38,0   38,0 
- 2018. évi bevétel (21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet a 
vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem 
vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami 
segítségnyújtásról) 

45,0 
 

45,0 
 

0,0 

2018. évi módosított előirányzat 83,5 45,0 38,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként                                                                 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (2db) 0,1   0,1 

- egyéb (ügyvédi irodák 4 db ) 8,0   8,0 

Összes kifizetés 8,1 0,0 8,1 

 
A fejezeti sor 2018. évi módosított előirányzata 83,5 millió forint, a bevétel előirányzat 45,0 
millió forint, a támogatási előirányzat 38,5 millió forint. A támogatás összege a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján kötött 
megállapodás szerint a jogelőd Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól került átcsoportosításra, a 
bevétel 44,7 millió forint része a vörösiszap katasztrófa megtérülése érdekében vállalt állami 
segítségnyújtással összefüggésben keletkezett maradvány, amelyhez adódik 0,2 millió forint 
perköltség bevétel.  
 
Az előirányzat célja az MKI-t, mint költségvetési szervet terhelő jogerős ítéleten, jogerős 
bírósági határozaton, vagy a felek közötti egyezségen alapuló polgári jogi jogviszonyból 
származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az MKI perbeli jogi képviseletét ellátó 
ügyvédi iroda megbízási díjának finanszírozása.  

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. 
§ (2) bekezdése, valamint a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. 
rendelet 3. §-a alapján az új felszámolói névjegyzék felállítása érdekében, a névjegyzékbe 
történő felvételre a Hivatalos Értesítő 2013. évi 16. számában nyilvános pályázatot írt ki. Az 
új névjegyzék felállítására irányuló pályázati eljárást lezáró határozatokkal szemben a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 290 peres eljárás indult, 2018. december 31-
én folyamatban lévő peres eljárások száma 53.  

A peres eljárások a jogelőd, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellen indultak.  

Az előirányzat terhére 2018. évben mindösszesen 8,1 millió forint összegű kifizetés történt. 
Ebből ügyvédi iroda részére kifizetett megbízási díj és perköltség 8,0 millió forint, egyéb 
gazdasági társaság részére teljesített kifizetés 0,1 millió forint volt. A maradvány összege 
2018. december 31-én 75,4 millió forintot tett ki. 
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19/1/13 jogcímcsoport – NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
működtetése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       396,0 394,6  99,6 

Bevétel               

Támogatás       396,0 396,0  100,0 

Költségvetési maradvány   – –          

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

- 94/2018. (V. 22.) Korm.rendelet 396,0   396,0 

2018. évi módosított előirányzat 396,0 0,0 396,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

millió forintban, egy 
tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 396,0   396,0 

2018. évi módosított előirányzat 396,0 0,0 396,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (1db) 394,6  394,6 0,0 

Összes kifizetés 394,6 394,6 0,0 
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Az NFP Nonprofit Kft. feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. 
(XII. 19.) Korm. határozat alapján a társaság bővítette egyéb tevékenységi körét. A 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projektekben az 
NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt.  

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 
2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a 
megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe rendelte ezeknek a 
KEHOP keretrendszerébe tartozó projekteknek a megvalósítását is. A 2007-2013 KEOP 
időszakban a társaság valósította meg a Víziközmű Kataszter Adatbázis (VIKKA) 
létrehozását, melynek üzemeltetéséről az átadásig továbbra is neki kell gondoskodnia. Az 
NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020 időszakban megvalósítja a KÖFOP keretében az Integrált 
Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA) projektet. 

A Társaság részére a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2018. évben 
394,6 millió forint forrást biztosított működési támogatási jogcímen. 
 
19/1/14 jogcímcsoport – NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 
működtetése 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       44,7 44,5  99,6 

Bevétel               

Támogatás       44,7 44,7  100,0 

Költségvetési maradvány   –  –         

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként        

- 94/2018. (V. 22.) Korm.rendelet 44,7   44,7 

2018. évi módosított előirányzat 44,7 0,0 44,7 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 94/2018. (V. 22.) Korm.rendelet 44,7   44,7 

2018. évi módosított előirányzat 44,7 0,0 44,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (1db) 44,5  44,5 0,0 

Összes kifizetés 44,5 44,5 0,0 

 
A Társaság az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére végzi a Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer keretében meghirdetett, Otthon Melege Program alprogram, a 
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatása”, az „Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (mosógép) energia 
megtakarítást eredményező cseréje alprogram, valamint „Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap programsorozat” pályázatokat. Emellett ellátja a KEHOP-5.2.2 és KEHOP-
5.2.6 kiemelt beruházásokra vonatkozó 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat.  
 
A forrásbiztosítás célja az NFSI Nonprofit Kft. jogszabályi kijelölésen alapuló 
projektlebonyolítói feladatainak ellátását biztosító pénzügyi háttér megteremtése. A szükséges 
források biztosítása megteremti az NFSI feladatellátásának stabil pénzügyi hátterét, biztosítva 
ez által az európai uniós források hatékony felhasználását, egyidejűleg Magyarország 
nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének előmozdítását. A Társaság 
részére a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 2018. évben 44,5 millió 
forint forrást biztosított működési támogatási jogcímen. 
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19/1/16 jogcímcsoport – Állami többletfeladatok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       50,3    0,0 

Bevétel       50,3 50,3  100,0 

Támogatás               

Költségvetési 
maradvány 

            

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

− Bevétel előirányzatosítása 50,3 50,3 - 
2018. évi módosított előirányzat 50,3 50,3 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 25,0 25,0  

- 2018. évi bevétel előirányzatosítása 25,3 25,3  

2018. évi módosított előirányzat 50,3 50,3  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma - - - 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogelőd ITM-től átvett bevétel terhére 2018. év során nem történt kifizetés. 
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19/1/19 jogcímcsoport – Kulturális célú kiadások 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       17 430,5    0,0 

Bevétel               

Támogatás       17 430,5 17 430,5  100,0 

Költségvetési 
maradvány 

            

 
Előirányzat-módosítások levezetése  
  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 
Módosítások jogcímenként       

- 1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 17 430,5 - 17 430,5 

2018. évi módosított előirányzat 17 430,5 - 17 430,5 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat - - - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 17 430,5 0,0 17 430,5 

2018. évi módosított előirányzat 17 430,5 0,0 17 430,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma - - - 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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Az előirányzat a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda címrendjének kiegészítéséről és 
fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról szóló 1836/2018. (XII. 27.) 
Kormányhatározattal került létrehozásra. Ugyanezen Korm. határozat 17 430,5 millió forint 
forrás átcsoportosítását rendelte el az előirányzat javára, a XXII/21/1/6 Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése elnevezésű 
központi kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére. Az átcsoportosított összeg 
terhére kötelezettségvállalás nem történt, a forrás összegével megegyező mértékű 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2019. évben a Központi Maradványelszámolási 
Alap javára befizetésre került. 
 
Központi kezelésű előirányzatok 

22/21/1/1 Szerencsejáték koncessziós díj 

A 2018. évi költségvetésben a szerencsejáték szervezési, ezen belül játkékaszinó üzemeltetési 
tevékenységből származó, 2018. évben befolyó koncessziós díj tervezett összege 4.753,2 
millió forint volt. A Szerencsejáték koncessziós díj központi kezelésű előirányzat tényleges 
bevétele a 2018. évben 4 633,0 millió forint volt.  

A terv és tényszám közötti eltérés indoka az, hogy a tervszám 11 db játékkaszinó egység egész 
éves működésén alapult. A miskolci üzemeltetési helyszínű játékkaszinó esetén azonban a 
szerződést a koncessziós időszak kezdőidőpontja vonatkozásában módosítani kellett. A 
szerződés-módosítás alapján a miskolci kaszinó 2018-ban nem kezdte meg a működését és az 
üzemeltetők a miskolci kaszinó után 2018-ban koncessziós díjat nem fizettek.  

22/21/1/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

A 2018. évi költségvetésben a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységből származó, 
2018. évben befolyó koncessziós díj tervezett összege 1 246,0 millió forint volt.  

A Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat 
tényleges bevétele 2018. évben 1 246,7 millió forint, amelyből a dohánytermék 
kiskereskedelmi jogosultság átengedésének gyakorlására vonatkozó koncessziós díj 946,7 
millió forint volt. A dohánytermék kiskereskedelmi ellátás ellenértékeként fizetett 
koncessziós díj tervezetten és tényként is 300,0 millió forintban realizálódott 2018. évben. 
 
22/21/1/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2018. évi realizált 
bevétele nettó 204,9 millió forint, amely nagyságrendjében megegyezik a 199,1 millió forint 
összegű tervvel. Az előirányzat az autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól (M6 
Duna Autópálya Koncessziós Zrt.; M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.; MAK Mecsek 
Autópálya Koncessziós Zrt.) származó bevételeket tartalmazza. 

22/21/1/4 Osztalékbevétel 

Az előirányzat a Magyar Állam tulajdonában lévő, a vagyonügyekért felelős miniszter 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok által fizetett 2018. évi osztalék összegét 
tartalmazza, az alábbiak szerint: 

- MAHART – PassNave Kft. (Társaság): 617,3 millió forint 
- HungaroControl Zrt.: 1 000,0 millió forint. 
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A költségvetési előirányzat összesen 1.300,0 millió forint volt, mely 1.617,3 millió forintos 
összegben teljesült. Az osztalék bevétel többletet a MAHART PassNave Kft.-től a 2017. évi 
teljesítménye alapján megállapított, elvont osztalék eredményezi. A Társaság 2017. évi 
adózott eredménye 1.210,4 millió forint volt, mely teljes egészében osztalékként került 
kifizetésre, ennek megfelelően az 51%-os részesedésre jutó osztalék összege 617,3 millió 
forint volt, mely a tervezett bevételi összeget 317,3 millió forinttal haladta meg.  

A HungaroControl Zrt. esetében a tervezett szinten teljesült az előirányzat. 

22/21/1/6 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése 

Az előirányzat terhére – a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezéséről a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes 
többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a 
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 
végrehajtása érdekében – a vagyonügyekért felelős miniszter közvetlen, illetve közvetett 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése valósult meg támogatás biztosítása révén 2018-ban.  
 
A bérfejlesztési támogatás eredeti előirányzata 23 055,0 millió forint volt, ez az év közbeni 
átcsoportosítások nyomán 2 952,9 millió forintra csökkent. A 970,5 millió forint összegű 
teljesítés nem érte el még az eredeti előirányzat összegét sem, mivel több társaság, illetve 
társaságcsoport esetében nem volt szükség a támogatásra, vagy más módon valósult meg a 
bérfejlesztés ellentételezése. 
 
A támogatás nagy részét – összesen 670,6 millió forintot – 7 Volán társaság kapta az általuk 
ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggően felmerülő minimálbér és 
garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2018. évi ellentételezése 
érdekében. 
Az előirányzat terhére 194,3 millió forint támogatás került folyósításra a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részére, amely a társaság és a tulajdonában álló 
társaságok költségeit ellentételezte. 
További, kisebb összegű támogatást kapott a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 82,0 millió és a 
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 23,6 millió forint összegben. 
 
Valamennyi támogatási szerződés, illetve támogatói okirat felhasználási határideje 2018. 
január 1-jétől 2018 december 31-ig terjedt ki. 
 
22/21/1/7 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

Az MFB Zrt. szervezeti működési költségtérítésének 2018. évi költségvetési fedezetére a 
Kvtv. 400,0 millió forint összeget biztosított.  
A tárgyi előirányzaton biztosított forrás az MFB Zrt. hatályos jogszabályok alapján fennálló 
tulajdonosi joggyakorlói, vagyonkezelési feladatainak ellátásával összefüggésben felmerült 
működési költségeinek MFB tv. 3. § (12) bekezdése szerinti megtérítésére került 
felhasználásra és a tervezett szinten teljesült. 
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22/21/1/8 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 
képviseleti kiadások 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlói feladatainak ellátása során felmerülő tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére a Kvtv. 300,0 millió forint összeget 
biztosított.  

Az előirányzat terhére történő forráslehívásra jellemzően megbízási, vállalkozási, felhasználási 
vagy letétkezelési szerződés útján került sor. A szerződések megkötésére a tulajdonosi 
joggyakorlói feladatok teljesítése során, a rábízott állami vagyon gondos kezelése érdekében 
igénybeveendő tanácsadói, jogi és értékbecslői támogató tevékenység (külső erőforrás) 
szükségének és esedékességének észlelése esetén került sor. 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadásokra előirányzott 300,0 millió forintból mintegy 
78,1 millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint: 

• Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 46,8 millió forint, 
• KELER letétkezelési díj: 14,3 millió forint, 
• BÉT díj: 4,0 millió forint,  
• Számítástechnikai szoftverek: 0,3 millió forint, 
• Általános forgalmi adó: 12,7 millió forint. 

 
22/21/1/9 NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 

Az előirányzat 2018. év közben jött létre, figyelemmel arra, hogy az év során gyarapodott a 
vagyonügyekért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá sorolt társaságok száma. A 
Kormány hatáskörében létrehozott módosított előirányzat összege 33 868,6 millió forint, 
melynek felhasználása teljes mértékű volt.  
 
Az előirányzat célja a vagyonügyekért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásába került 
társaságok működésének támogatása. Az előirányzat nagy része a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. működésének finanszírozását és a 
hulladékgazdálkodási rendszerben betöltött szerepének teljesítését szolgálta. Az NHKV Zrt. 
elsődleges célja a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált 
és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerének kialakítása a szükséges fejlesztések, 
illetve hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer megvalósításával. A társaság 
működésének finanszírozásán felüli összeg a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének 
fedezetét biztosította. 
 
Szintén ezen a jogcímen 2018. évben a MÁV Zrt. részére történt kifizetés az alábbi két 
területen: 

- A MÁV Zrt.-n keresztül a MÁV-Start Zrt. 1.865,0 millió forint értékben kapott támogatása 
az EUROFIMA-val szembeni hitelének törlesztéséhez. 
- A MÁV Zrt. részére 450,0 millió forint került kifizetésre támogatás jogcímen az 1500/2018. 
(X. 12.) számú, „a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez 
szükséges források biztosításáról” szóló kormányhatározat alapján. 
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22/21/1/11 NVTNM tulajdonosi joggyakolása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése 

Az előirányzat 2018. év közben jött létre, figyelemmel ara, hogy az év során gyarapodott a 
vagyonügyekért felelős miniszter tulajodnosi joggyakorlása alá sorolt társaságok száma. A 
Kormány hatáskörében létrehozott módosított előirányzat összege 7 960,9 millió forint, mely 
a tervezettnek megfelelő szinten teljesült.  

Az előirányzat célja a vagyonügyekért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásába került 
társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés pénzügyi fedezetének biztosítása, 2018. 
év során az alábbi ügyletek fedezetét biztosította az előirányzat.  

− Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 3.021,0 millió forint összegű 
tőkeemelésben részesült a társaság leányvállalatai feladatellátásához szükséges 
források biztosítása, telephelyfejlesztések, technológiai, modernizálási folyamatok 
megkezdése, akvizíciók, tőkekonszolidációk és adósságszolgálat rendezése, 
megvalósítása érdekében. 

− A Volán Buszpark Kft. részére 1.700,0 millió forint összegű tőkeemelés történt. A 6 
regionális Közlekedési Központ, valamint a Volánbusz Zrt. jármű állományának 
megújítása szükséges és elengedhetetlen, melynek érdekében megalapításra került a 
Volán Buszpark Kft. A Volán társaságok jármű igényeit a Volán Buszpark Kft. mint 
flottakezelő társaság biztosítja a járművek beszerzésével és bérbeadásával a Volán 
társaságok felé in-house szolgáltatás keretében. A beszerzések forrásigényére 
tekintettel a beszerzések önerejének biztosítása érdekében tulajdonosi tőkeemelés vált 
szükségessé.  

− Az NFP Nonprofit Kft., valamint az NFSI Nonprofit Kft., továbbá a 
közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról szóló 2105/2017. (XII. 
28.) Korm. határozat értelmében tőkeemelés útján forrás biztosítása vált szükségessé a 
gazdasági társaságok tevékenysége és azok közreműködésével megvalósuló projektek 
finanszírozása érdekében. Az NFP Nonprofit Kft. részére 2.873,7 millió forint, az 
NFSI Nonprofit Kft. részére 366,1 millió forint tőkeemelést biztosított a tulajdonos. 

 
22/21/2 Peres ügyek 

A Miniszterelnöki Kormányiroda Számviteli Politikájáról szóló 16B/2018. (X. 26.) MKI KÁT 
utasítás 25. § (1) bekezdés j) pontja szerint a 295980 ÁHT-T Peres ügyek előirányzathoz 
kapcsolódó analitikus- és főkönyvi nyilvántartás vezetését a Magyar Államkincstár végzi, a 
(2) bekezdés j) pontja szerint a központi kezelésű előirányzat éves költségvetési beszámolóját 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 
6. § (1) bekezdésének d) pontja és 1. számú melléklete alapján a Magyar Államkincstár 
készíti el. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Peres ügyek 2018. évi előirányzata 
terhére – a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 7. számú mellékletében 
meghatározott célokkal összhangban – 2.346,7 millió forint kifizetés történt. 
 
A 2018. évi kifizetések 846,7 millió forinttal haladták meg az előirányzatra 2018. forrásévre 
tervezett 1.500,0 millió forintos keretet, amelynek oka  

- az előirányzatot érintő peres eljárások időbeli elhúzódásának,  
- az ügyekben az érdemi döntések érdemi kimenetelének, továbbá  
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- a kifizetések alapját képező jogerős döntésekben ténylegesen megállapított 
marasztalások tőkeösszegeinek és azok járulékainak, valamint az egyéb, a perrel 
összefüggő egyéb költségeknek (perköltség, szakértői díjak stb.), 

- a folyamatban lévő eljárásokban adott esetben szakértő bevonásának szükségessége, 
- egy adott ügytípus körében felmerülő újabb ügy/ügyek – továbbá azzal összefüggő 

regisztrációs díjak, eljárási díjelőlegek, stb. – felmerülésének, 
- amennyiben a Magyar Állam, mint peres fél képviseletét külső jogi képviselő látja el, 

a hatályos megbízási szerződések alapján elvégzendő munkaidő-ráfordítás és 
kapcsolódó díjigények elszámolásának időbeli 

kiszámíthatatlansága. 
 
22/21/3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 29. § (1) 
bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltató jogosult méltánytalan többletterhének 
megtéríttetésére, az előirányzat e megtérítés fedezetét biztosítja. 

A Postatv. 77/A. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó 
költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó költségeinek 1,0 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató 
méltánytalan többletterhe. Az Európai Bizottság e tárgykörben hozott vagy a 76. § (2) 
bekezdése szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig az egyetemes postai szolgáltató a 
méltánytalan többletterhének évi 15,0 millió eurót meg nem haladó részének, illetve az 
Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján – az abban foglaltak szerint – meghatározott 
összegnek a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult. A Postatv. 19. § (1) 
bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltató 
egyéb kötelezettségei ellátásának részletes szabályairól az Egyetemes Postai Közszolgáltatási 
Szerződés rendelkezik. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és a központi 
költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 
alapján az „Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése” 
elnevezésű sor előirányzata 4 641,0 millió forint. A Magyar Posta Zrt. részére 2017. évi 
méltánytalan többletteher címén 4 623,5 millió forint került kifizetésre 2018. december 21-én. 
A forint/euró árfolyam változására tekintettel az előirányzat maradványa 17,5 millió forint.  

 
Budapest, 2019. augusztus 13. 
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XXII./20. KORMÁNYZATI ELLEN ŐRZÉSI HIVATAL 
 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
1.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 6. §-a és 1. mellékletének 21. a) pontja alapján a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott központi 
költségvetési szerv. A Hivatal tekintetében a fejezetet irányító szerv, valamint annak 
vezetője a Hivatal és annak elnöke. 
A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 327822 
A Hivatal honlapjának címe: http://kehi.kormany.hu/ 
   

1.2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-ában kormányzati ellenőrzési szervként a 
Hivatalt jelölte ki. 
 
A Hivatal a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 2018. május 21. napjáig 
a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter irányítása alatt állt, 
2018. május 22. napjától pedig a miniszterelnök irányítása alá tartozó, központi 
hivatalként működő központi költségvetési szervként működik. A miniszterelnök az 
irányítási, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb 
hatásköreit – a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 
hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
útján gyakorolja. 
 
A Hivatal feladata a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint az ellenőrzött 
szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek felhasználását, a 
nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, 
gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, 
következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó 
tevékenység.  
 
A Hivatal ellenőrzési hatáskörét az Áht. 63-67. §-ai, a kormányzati ellenőrzések 
eljárásrendjét és a Hivatal által az ellenőrzései során megteendő intézkedéseket pedig 
az Áht., valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az Áht. 63. § (1) bekezdése alapján 
kiterjed: 
 

− a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, 
 

− az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés 
alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a 
Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, 
fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, 
elkülönített állami pénzalapok előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati 
ellenőrzésére, 
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− a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az 
alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az 
államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a 
nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az 
említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami 
vagyon felhasználásának ellenőrzésére, 
 

− a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és 
állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok - ide nem értve a 
Magyar Nemzeti Bankot - ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi 
befolyással rendelkezik, 
 

− azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói 
jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban 
részesülnek, 
 

− az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve a 
központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a 
kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését, 
 

− a fentiekkel összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerződő 
felekre, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon 
közreműködnek, valamint 
 

− működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett 
működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. 
 

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Hivatal a kormányzati 
ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
végzi. Soron kívüli ellenőrzés lefolytatására 2018. május 21. napjáig a Kormány 
döntése, a miniszterelnök vagy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter utasítása alapján kerülhetett sor, 2018. május 22. napjától ilyen ellenőrzésre 
a Kormány, illetve a miniszterelnök adhat utasítást. A Hivatal a kormányzati 
ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a 
alapján a Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és jelentésekhez 
kapcsolódóan, illetve 2018. október 20. napjától a jogszabályok hatályosulásával 
összefüggő tevékenységhez, továbbá egyéb ügyekben a Kormány, illetve a 
miniszterelnök részére, azok megbízása alapján tanácsadó tevékenységet is végez. 
 
A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a Hivatal elnöke – a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – előzetesen 
véleményezi: 
 

− a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda éves ellenőrzési 
tervét, illetve annak módosítását, továbbá a minisztériumok, valamint a 
Miniszterelnöki Kormányiroda soron kívüli belső ellenőrzésének elrendelésére 
vonatkozó intézkedést, 
 

− a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési 
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vezetőjének kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését, 
 

− a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére 
vonatkozó polgári jogi szerződés megkötését, 
 

− a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére 
vonatkozó jogszabályok tervezeteit. 

 
A Hivatal feladataiban és működésében jelentős változást eredményezett a 355/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 2018. október 20. napján hatályba lépett módosítása. A 
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet új 7/A. fejezetének rendelkezései értelmében a 
Hivatal nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket, és nyomon 
követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását. Ennek keretében a Hivatal 
nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának állásáról, továbbá 
a kormánydöntések végrehajtásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára útján rendszeresen beszámol a miniszterelnöknek. Amennyiben a 
rendelkezésre álló adatok alapján a Hivatal azt állapítja meg, hogy a kormánydöntés 
végrehajtása valószínűsíthetően a meghatározott határidőre nem történik meg, vagy 
nem megfelelően történik, a Hivatal elnöke a miniszterelnök utasítása alapján soron 
kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el. 
 
A Hivatal a 2018. évben 12 kormányzati ellenőrzést folytatott le, továbbá 
folyamatosan ellátta a tanácsadó tevékenységekkel kapcsolatos, illetve a minisztériumi 
belső ellenőrzések támogatásával összefüggő feladatait. A kormánydöntések 
végrehajtásának nyilvántartásával és nyomon követésével kapcsolatos feladat 
végrehajtása keretében a Hivatal egy informatikai adatbázisban tartja nyilván a 
kormánydöntések végrehajtásával kapcsolatos adatokat. A Hivatal a kormánydöntések 
végrehajtásának állásáról rendszeresen egyeztetett a tárcákkal, és heti rendszerességgel 
tájékoztatta a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát. A 355/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal a szakmai feladatainak 2018. évi 
teljesüléséről 2019. június 30-áig számolt be a Kormánynak. 
 

1.3. A Hivatal irányítását, szervezetét és működését befolyásoló jogszabályi változások a 
2018. évben: 
 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet; 

- egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával 
összefüggő módosításáról szóló 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet. 

 
A Hivatal tervezett átlagos éves statisztikai állományi létszáma 2018-ban 137 fő volt. 
Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 88 fő volt. 
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2. Az előirányzatok alakulása 
 
2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási 
megtakarítások 
 
A Hivatal 2018. évi kiadási előirányzata – összhangban az 1.2. pontban meghatározott 
feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos 
gazdálkodás követelményeivel – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvényben 1021,3 millió Ft-ban került meghatározásra. A kiadási előirányzat 
fedezetét 1013,7 millió Ft költségvetési támogatás és 7,6 millió Ft saját bevétel biztosította. 
 
A 2018. évi működési előirányzatok közül a dologi kiadások eredeti előirányzata teljes 
egészében elegendő forrást biztosított a működés, valamint a szakmai feladatellátás tárgyi 
feltételeire. A dologi kiadások előirányzatának év közbeni növekedésének oka az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele volt. 
 

 
 
Eredeti felhalmozási előirányzat tervezésére 18,8 millió forint összegben a beruházások, 31,7 
millió forint összegben a felújítások, 6,6 millió forint összegben az egyéb felhalmozási célú 
kiadások kiemelt előirányzaton, valamint 10,2 millió forint összegben a fejezeti stabilitási 
tartalékon került sor. Év közben a felhalmozási előirányzat csökkent az 1806/2018. (XII. 23.) 
Korm. határozat rendelkezése szerint. Az eredeti felhalmozási előirányzatot pedig növelte az 
előző évi költségvetési maradvány, az év közben jelentkező többletbevétel, illetve a dologi 
kiadások kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1080,1 1021,3 1021,3 1212,7 1039,0 96,2 85,7 
       ebből: 
személyi juttatás 

680,4 642,9 642,9 760,5 689,8 101,4 90,7 

Bevétel 61,8 7,6 7,6 9,3 9,2 15,0 98,9 
Támogatás 970,9 1013,7 1013,7 1043,4 1043,4 107,5 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

207,4 - - 160,0 160,0 77,1 100,0 

Létszám (fő)  92    88   

4376



 
 

A 2018. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:                                    

 
                millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1021,3 7,6 1013,7 642,9 137 

Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörű módosítás      
- 1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat 
alapján előirányzat-módosítás 

40,0  40,0 33,4  

- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján a fejezeti stabilitási 
tartalék csökkentése 

-10,2  -10,2 0,0  

- Kompenzáció miatti módosítás 
1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat 

0,1  0,1 0,1  

- A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével 
kapcsolatos többletkiadások miatt 
módosítás 

0,1  0,1 0,1  

- A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével kap-
csolatos többletkiadások elszámolása 
miatti módosítás 

-0,3  -0,3 -0,2  

Fejezeti hatáskörű módosítás 1,7 1,7  0,0  
Intézményi hatáskörű módosítás      
- Költségvetési maradvány igény-
bevétele 

160,0 160,0  88,0  

- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási 
adó, valamint dologi kiadásokra 

   -3,8  

2018. évi módosított előirányzat 1212,7 169,3 1043,4 760,5 137 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
- saját intézmény (1 db) 1039,0 1039,0  
- más fejezet intézménye    
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata    
- alapítvány    
- közalapítvány    
- nonprofit társaság    
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- gazdasági társaság    
- önkormányzat/vagy intézménye    
- elkülönített állami pénzalap    
- társadalombiztosítási költségvetési szerv    
- magánszemély    
- egyéb (megjelölve)    
Összes kifizetés 1039,0 1039,0  

 
XXII./20./1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

 
1. Intézményi előirányzat 

 
1.1. A 2018. évi előirányzatok alakulása 
                                                                                         

 
A költségvetési törvényben jóváhagyott 1011,1 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az év 
közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 201,6 millió Ft-tal növekedett. A 
kiadási előirányzat tárgyévi felhasználása 85,7 %-os volt. A rendelkezésre álló működési 
költségvetési előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzatának 90,7 %-a 
került teljesítésre. 
 
A 2018. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:                                    

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1011,1 7,6 1003,5 642,9 137 

Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörű módosítás      
- 1191/2018. (IV. 4.) Korm. 
határozat alapján előirányzat-

40,0  40,0 33,4  

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 1080,1 1011,1 1011,1 1212,7 1039,0 96,2 85,7 
       ebből: 
személyi juttatás 

680,4 642,9 642,9 760,5 689,8 101,4 90,7 

Bevétel 61,8 7,6 7,6 9,3 9,2 15,0 98,9 
Támogatás 970,9 1003,5 1003,5 1043,4 1043,4 107,5 100 
Költségvetési 
maradvány 

207,4 - - 160,0 160,0 77,1 100 

Létszám (fő)  92    88   

4378



 
 

módosítás 

- Kompenzáció miatti módosítás 
1254/2018. (V. 31.) Korm. 
határozat 

0,1  0,1 0,1  

- A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével 
kapcsolatos többletkiadások miatt 
módosítás 

0,1  0,1 0,1  

- A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével kap-
csolatos többletkiadások 
elszámolása miatti módosítás 

-0,3  -0,3 -0,2  

Fejezeti hatáskörű módosítás 1,7 1,7  0,0  
Intézményi hatáskörű módosítás      
- Költségvetési maradvány igény-
bevétele 

160,0 160,0  88,0  

- Átcsoportosítás munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó, valamint dologi 
kiadásokra 

   -3,8  

2018. évi módosított előirányzat 1212,7 169,3 1043,4 760,5 137 
 
 
1.2.  Főbb kiadási tételek alakulása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
- saját intézmény (1 db) 1039,0 1039,0  
- más fejezet intézménye    
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata    
- alapítvány    
- közalapítvány    
- nonprofit társaság    
- gazdasági társaság    
- önkormányzat/vagy intézménye    
- elkülönített állami pénzalap    
- társadalombiztosítási költségvetési szerv    
- magánszemély    
- egyéb (megjelölve)    
Összes kifizetés 1039,0 1039,0  
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Személyi juttatások és létszám 
 
A Hivatal tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 137 fő volt. Az év során a belépők 
száma 5 fő, míg a kilépők száma 18 fő volt, ebből 1 fő az év folyamán lépett be, illetve ki. A 
Hivatal alkalmazásában 2018. december 31-én 97 fő állt, akik közül 12 fő minősült tartósan 
távollevőnek. A személyi juttatások kiadásának teljesítése 1,4 %-kal nőtt a 2017. évhez 
képest.  
 
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 
 
A kifizetés a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének 
függvényében alakult. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása  
    

                           millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzat megnevezése 
2018. évi 

2018. évi tény Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Készletbeszerzés 6,0 7,3 6,9 
Kommunikációs szolgáltatások 28,0 35,1 27,1 
Szolgáltatási kiadások 103,0 105,7 99,6 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,6 3,8 0,8 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,0 42,4 38,0 
Összesen: 176,6 194,3 172,4 

 
A módosított dologi előirányzat növekedése a 2018. évben az eredeti előirányzathoz képest 
összesen 17,7 millió Ft volt. 
 
A dologi kiadások tényleges teljesítése 3,2 millió Ft csökkenést mutat a 2017. évhez képest, 
amely 1,8%-os kiadáscsökkenést jelent. 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként összesen 
57,1 millió Ft állt rendelkezésre. A Hivatal saját hatáskörben összesen 11,8 millió Ft-tal 
módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványból, illetve a felhalmozási célú bevételeken keletkező többletből. Ezen felül 
a Hivatal összességében 2,2 millió Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások kiemelt 
előirányzatokról a felújítások kiemelt előirányzatára. 
 
A 2018. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 71,1 millió Ft volt, 
melyből 11,4 millió Ft-ot beruházásra, valamint 0,3 millió Ft-ot felújításra költött. A 
beruházások keretében a Hivatal 4,0 millió Ft-ot notebookok, 2,2 millió Ft-ot monitorok és 
egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzésére, 0,7 millió Ft-ot szerver-klíma 
beszerzésére, 2,1 millió Ft-ot a Hivatal működéséhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi 
eszközök beszerzésére költött, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóra 
2,4 millió Ft-ot fordított. A felújítások keretében a Hivatal 0,3 millió Ft-ot költött a Hivatal 
épületén végrehajtandó ablakcsere előkészítéseként tervdokumentáció készítésére. A 
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fennmaradó 59,4 millió Ft felhalmozási célú költségvetési maradványból 58,8 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2019-ben kerül felhasználásra.  

 
 

A TÁRGYID ŐSZAK FELÚJÍTÁSI , BERUHÁZÁSI ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK 

ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE  
   

                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

Előirányzat megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
összege 

Módosított 
előirányzat 

összege 
Teljesítés 

Eltérés a 
teljesítés és 

a 
módosított 
előirányzat 

között 
Beruházások: 18,8 45,6 11,4 -34,2 
- Immateriális javak beszerzése 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Ingatlanok beszerzése 5,2 0,0 0,0 0,0 
- Informatikai eszközök beszerzése 4,0 21,8 6,2 -15,6 

- Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése 

5,6 14,0 2,8 -11,2 

- Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

4,0 9,8 2,4 -7,4 

Felújítások: 31,7 25,5 0,3 -25,2 
- Ingatlanok felújítása 25,0 11,5 0,3 -11,2 
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,0 8,7 0,0 -8,7 
- Felújítási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

6,7 5,3 0,0 -5,3 

Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

6,6 0,0 0,0 0,0 

- Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre 

6,6 0,0 0,0 0,0 

 
1.3 Bevételek 
 
A bevételi előirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak: 
 

           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Eltérés a 
teljesítés és a 
módosított 
előirányzat 

között 

2017. évi előirányzat 
maradvány 

- 160,0 160,0 - 

Költségvetési támogatás 1003,5 1043,4 1043,4 - 

Működési bevétel 1,0 0,5 0,4 - 
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Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

6,6 8,8 8,8 - 

Bevételek összesen: 1011,1 1212,7 1212,6 - 
 
Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2017. évi költségvetési 
maradvány összege (160,0 millió Ft). A jóváhagyott költségvetési maradványból 5,9 millió Ft 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 
 
A Hivatal a 2018. évi költségvetés tervezésekor a működési bevételek előirányzatát 1,0 millió 
Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 6,6 millió Ft összegben tervezte 
meg.  A működési bevételek alapvetően egyszeri jellegűek, túlnyomó részben a dolgozók által 
történő működési célú befizetésekből keletkeznek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön 
a Hivatal alkalmazottainak korábban nyújtott lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön 
visszatérülése jelentkezik. 
 
Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2018. évi nyitó 2018. évi 
záró 

állományváltozás 

Költségvetési évben esedékes 
követelések 

0,4 0,5 0,1 

Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

25,5 16,6 -8,9 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 0,0 0,1 0,1 

 
A költségvetési évet követően esedékes követelések a munkáltató által nyújtott lakáscélú 
kölcsön következő években esedékes törlesztő részleteit tartalmazza. A Hivatal értékvesztést 
0,1 millió forint összegben számolt el, behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor. 
 
1.4. Költségvetési maradvány 
 
Költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele  
 
2017. évi költségvetési maradvány felhasználása 
 
A Hivatal 2017. évi költségvetési maradványa 160,0 millió Ft volt, ebből 5,9 millió Ft volt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melyből 5,9 millió forint átutalásra került a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A Hivatal kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradványa 2017. évben 154,1 millió Ft volt, mely felhasználása az 
alábbiak szerint alakult: 
 

- személyi juttatás                  87,1 millió Ft    
- munkaadókat terhelő járulék 
  és szociális hozzájárulási adó     39,8 millió Ft     
- dologi kiadások       17,6 millió Ft     

  - beruházások                                                     9,6 millió Ft 
   
 

4382



 
 

2018. évi költségvetési maradvány alakulása 
 
A Hivatal 

- kiadási megtakarítása                 173,6 millió Ft     
      ebből  - személyi juttatás                  70,7 millió Ft    

- munkaadókat terhelő járulék 
  és szociális hozzájárulási adó     21,6 millió Ft     
- dologi kiadások       21,9 millió Ft     

  - beruházások                                                    34,2 millió Ft 
  - felújítások                   25,2 millió Ft                                                       
- 2018. évi költségvetési maradvány               173,6 millió Ft    

 
A 2019. évre áthúzódó – összesen 104,5 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradványból 6,8 millió Ft a személyi juttatások, 21,2 millió Ft a munkaadókat 
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 17,7 millió Ft a dologi kiadások, 33,7 millió Ft a 
beruházási kiadások, 25,1 millió Ft a felújítási kiadások maradványát terheli. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a Hivatal tárgyévről áthúzódó 
feladatainak finanszírozására, a szakmai feladatokhoz igazodó, továbbá a szakmai 
feladatellátást megfelelő színvonalon biztosító informatikai eszközök, valamint egyéb tárgyi 
eszközök beszerzésére szolgál. Ezeken felül a Hivatal vagyonkezelésében lévő irodaépület 
ablakainak cseréje, valamint a telefonalközpont felújítása is a kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány összegét növeli. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványa 69,1 millió Ft. 
 
2. Egyéb 
 
2.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A Hivatal a kezelésébe adott kincstári vagyonnal a jogszabályok előírásai szerint 
gazdálkodott. A vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása:                                                                  

                                                     
      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Nyitó 
érték 

2018.01.01. 
Növekedés 

Éves 
értékcsökkenés 

és egyéb 
csökkenés 

Záró érték 
2018.12. 31. 

Immateriális javak 9,2 0,0 -3,9 5,3 
Ingatlanok 129,2 0,0 -4,1 125,1 
Gépek, berendezések, 
felszerelések 17,1 12,0 -19,8 9,3 
Beruházások és felújítások 0,0 0,3 0,0 0,3 
Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök összesen: 155,5 12,3 -27,8 140,0 

 
2.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása 
 
Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2018. évben nem került sor. A korábban 
nyújtott kölcsönök törlesztése az előírásoknak megfelelően történik. 
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2.3. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása 
 
A Hivatal a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának 
munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt.-nél vezet 
számlát. A számla egyenlege 8,8 millió Ft-tal nőtt a korábban nyújtott kölcsönök törlesztése 
miatti befizetésekkel, valamint 4,2 millió Ft a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára került átutalásra. 
 
 
XXII./20./2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
1. Fejezeti stabilitási tartalék 
 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként                                                                               
            

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 10,2  10,2 
    

Módosítások kedvezményezettenként    
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -10,2  -10,2 
2018. évi módosított előirányzat 0,0  0,0 

 
A Hivatal fejezeti stabilitási tartalékként 10,2 millió forint fejezeti kezelésű előirányzattal 
rendelkezett a 2018. évben. A fejezeti stabilitási tartalék felhasználásáról a Kormány volt 
jogosult dönteni. A fejezeti stabilitási tartalékot 2018. október 1-e előtt nem lehetett 
felhasználni. Az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzata átcsoportosításra került a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda részére. 
 
Budapest, 2019. augusztus 6. 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - 10,2 10,2 0,0 0,0 - - 
Bevétel - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
Támogatás - 10,2 10,2 0,0 0,0 - - 
Létszám (fő)  - -   -   
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

KIADÁSOK 158 241,6 157 481,4 -- 194 232,71 095,613 580,945 934,6157 481,4 218 092,5

1. Költségvetési szerv 1 468,5 1 011,1 -- 4 140,91 095,6511,82 890,61 011,1 5 509,1

388,4 -- -- 1 784,2528,6-205,11 763,2-- 2 086,7

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

01/01  Személyi juttatások 680,4 642,9 -- 1 636,8210,5531,0573,8642,9 1 958,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 175,5 134,5 -- 359,839,8117,1113,6134,5 405,0

01/03  Dologi kiadások 175,6 176,6 -- 338,1247,86,3390,0176,6 820,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 38,6 -- -- 7,010,2------ 10,2

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

02/06  Beruházások 7,0 18,8 -- 14,744,762,550,018,8 176,0

02/07  Felújítások -- 31,7 -- 0,3-6,2----31,7 25,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 6,6 -- --20,2----6,6 26,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 128 618,3 126 574,3 -- 139 843,5--13 069,121 316,6126 574,3 160 960,0

128 618,3 126 574,3 -- 139 843,5--13 069,121 316,6126 574,3 160 960,0

3. Központi előirányzat 28 154,8 29 896,0 -- 50 248,3----21 727,429 896,0 51 623,4

28 154,8 29 896,0 -- 50 248,3----21 727,429 896,0 51 623,4

BEVÉTELEK 13 277,7 7 505,9 -- 9 602,2407,0602,0--7 505,9 8 514,9

1. Költségvetési szerv 61,9 7,6 -- 588,5407,0363,0--7,6 777,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 023,9 -- -- 239,0--239,0---- 239,0

3. Központi előirányzat 7 191,9 7 498,3 -- 8 774,7------7 498,3 7 498,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 167,0 -- -- 12 979,1688,612 290,5---- 12 979,1

1. Költségvetési szerv 207,4 -- -- 688,6688,6------ 688,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 959,6 -- -- 12 290,5--12 290,5---- 12 290,5

TÁMOGATÁSOK 133 813,0 127 577,8 -- 153 514,6--688,424 207,2127 577,8 152 473,4

1. Költségvetési szerv 1 887,7 1 003,5 -- 4 042,9--148,82 890,61 003,5 4 042,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 131 925,3 126 574,3 -- 149 471,7--539,621 316,6126 574,3 148 430,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 126,0 -- -- 315,0-------- 524,0

1. Költségvetési szerv 126,0 -- -- 315,0-------- 524,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 979,0 -- -- -- -- -- -- -- 23 336,8
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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millió forintban
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módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

Miniszterelnöki Kormányiroda ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK -- -- -- 1 317,7407,0715,21 087,5-- 2 209,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 314,4360,1654,91 037,5-- 2 052,5

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 947,0126,2531,0540,5-- 1 197,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 937,1-------- 1 177,9

Külső személyi juttatások -- -- -- 9,9-------- 19,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 200,6--117,1107,0-- 224,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 165,7229,66,8390,0-- 626,4

Készletbeszerzés -- -- -- 0,1-------- 1,6

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 44,5-------- 272,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 70,8-------- 191,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 4,9-------- 4,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 45,4-------- 155,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,14,3------ 4,3

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,346,960,350,0-- 157,2

 / 6 Beruházások -- -- -- 3,320,160,350,0-- 130,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,2-------- 100,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 2,4-------- 2,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,7-------- 27,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- --26,8------ 26,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 26,8

BEVÉTELEK -- -- -- 577,6407,0359,6---- 766,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 279,9279,9------ 279,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 279,9-------- 279,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 127,1127,1------ 127,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 127,1-------- 127,1

4 Működési bevételek -- -- -- 170,6--359,6---- 359,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 55,9-------- 91,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 114,7-------- 268,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 443,1--355,61 087,5-- 1 443,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 443,1--355,61 087,5-- 1 443,1
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 443,1--355,61 087,5-- 1 443,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 443,1--355,61 087,5-- 1 443,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 119,0-------- 401,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 703,0

Szerencsejáték Felügyelet ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )2

KIADÁSOK 388,4 -- -- 1 784,2528,6-205,11 763,2-- 2 086,7

1 Működési költségvetés 377,5 -- -- 1 739,4492,6-205,11 629,0-- 1 916,5

 / 1 Személyi juttatások 288,8 -- -- 897,6-39,8-8,11 014,3-- 966,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 287,8 -- -- 888,9-------- 955,9

Külső személyi juttatások 1,0 -- -- 8,7-------- 10,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

56,8 -- -- 185,426,9-1,7202,0-- 227,1

 / 3 Dologi kiadások 31,9 -- -- 409,9259,1-195,3412,6-- 476,5

Készletbeszerzés 2,9 -- -- 2,9-------- 3,3

Kommunikációs szolgáltatások 10,9 -- -- 232,9-------- 274,5

Szolgáltatási kiadások 11,9 -- -- 79,3-------- 88,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,7 -- -- 2,1-------- 2,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5,5 -- -- 92,7-------- 107,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 246,5246,4--0,1-- 246,5

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

Elvonások és befizetések -- -- -- 186,1-------- 186,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,3-------- 60,3

2 Felhalmozási költségvetés 10,9 -- -- 44,836,0--134,2-- 170,2

 / 6 Beruházások 10,9 -- -- 44,836,0--134,2-- 170,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 88,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,7 -- -- 24,7-------- 24,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,9 -- -- 10,6-------- 20,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,3 -- -- 9,5-------- 36,2

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 528,6528,6------ 528,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 528,6528,6------ 528,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 528,6528,6------ 528,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 528,6528,6------ 528,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 528,6-------- 528,6

TÁMOGATÁSOK 916,8 -- -- 1 556,4---206,81 763,2-- 1 556,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 916,8 -- -- 1 556,4---206,81 763,2-- 1 556,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 916,8 -- -- 1 556,4---206,81 763,2-- 1 556,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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Központi, irányító szervi támogatás 916,8 -- -- 1 556,4---206,81 763,2-- 1 556,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 34,0 -- -- 108,0-------- 123,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 528,5 -- -- -- -- -- -- -- 302,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )19

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

Célelőirányzatok ( X 1231 )119

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

119 1

KIADÁSOK 106,1 132,6 -- 22,3--31,4--132,6 164,0

1 Működési költségvetés 46,9 66,3 -- 21,6--45,7--66,3 112,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,4---- 0,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 46,9 66,3 -- 21,6--45,3--66,3 111,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,3-------- 9,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,8 33,1 -- --------33,1 28,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 27,1 33,2 -- 21,3------33,2 73,4

2 Felhalmozási költségvetés 59,2 66,3 -- 0,7---14,3--66,3 52,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59,2 66,3 -- 0,7---14,3--66,3 52,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,2 33,1 -- --------33,1 29,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 29,0 33,2 -- 0,7------33,2 22,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 31,4--31,4---- 31,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 31,4--31,4---- 31,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 31,4--31,4---- 31,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 31,4--31,4---- 31,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 31,4-------- 31,4

TÁMOGATÁSOK 137,5 132,6 -- 132,6------132,6 132,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 137,5 132,6 -- 132,6------132,6 132,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 137,5 132,6 -- 132,6------132,6 132,6

Központi, irányító szervi támogatás 137,5 132,6 -- 132,6------132,6 132,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 31,4 -- -- -- -- -- -- -- 141,7

Autópálya rendelkezésre állási díj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )119 3

KIADÁSOK 111 810,9 114 012,9 -- 116 699,9--1 884,4--114 012,9 115 897,3

1 Működési költségvetés 111 786,0 114 012,9 -- 116 699,9--1 884,4--114 012,9 115 897,3

 / 3 Dologi kiadások 111 783,0 114 012,9 -- 116 589,7--1 774,2--114 012,9 115 787,1

Szolgáltatási kiadások 87 880,8 89 581,3 -- 91 568,4------89 581,3 90 935,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23 902,2 24 431,6 -- 25 021,3------24 431,6 24 851,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 -- -- 110,2--110,2---- 110,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 110,2-------- 110,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 24,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 406,9 -- -- 52,7--52,7---- 52,7

4 Működési bevételek 406,9 -- -- 52,7--52,7---- 52,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 406,9 -- -- 52,7-------- 52,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 244,9 -- -- 1 831,7--1 831,7---- 1 831,7

8 Maradvány igénybevétele 1 244,9 -- -- 1 831,7--1 831,7---- 1 831,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 244,9 -- -- 1 831,7--1 831,7---- 1 831,7

Maradvány igénybevétele 1 244,9 -- -- 1 831,7--1 831,7---- 1 831,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 244,9 -- -- 1 831,7-------- 1 831,7

TÁMOGATÁSOK 111 990,8 114 012,9 -- 115 054,1------114 012,9 114 012,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 111 990,8 114 012,9 -- 115 054,1------114 012,9 114 012,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 111 990,8 114 012,9 -- 115 054,1------114 012,9 114 012,9

Központi, irányító szervi támogatás 111 990,8 114 012,9 -- 115 054,1------114 012,9 114 012,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 831,7 -- -- -- -- -- -- -- 238,6

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )119 4

KIADÁSOK 11 274,1 11 051,2 -- 11 410,2--228,1339,311 051,2 11 618,6

1 Működési költségvetés 11 274,1 11 051,2 -- 11 410,2--228,1339,311 051,2 11 618,6

 / 3 Dologi kiadások 11 274,1 11 051,2 -- 11 409,7--227,6339,311 051,2 11 618,1

Szolgáltatási kiadások 8 881,1 8 713,2 -- 8 980,2------8 713,2 9 143,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 393,0 2 338,0 -- 2 429,5------2 338,0 2 475,1

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

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 455,0 -- -- 228,1--228,1---- 228,1

8 Maradvány igénybevétele 455,0 -- -- 228,1--228,1---- 228,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 455,0 -- -- 228,1--228,1---- 228,1

Maradvány igénybevétele 455,0 -- -- 228,1--228,1---- 228,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 455,0 -- -- 228,1-------- 228,1

TÁMOGATÁSOK 11 047,2 11 051,2 -- 11 390,5----339,311 051,2 11 390,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 047,2 11 051,2 -- 11 390,5----339,311 051,2 11 390,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 047,2 11 051,2 -- 11 390,5----339,311 051,2 11 390,5

Központi, irányító szervi támogatás 11 047,2 11 051,2 -- 11 390,5----339,311 051,2 11 390,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 228,1 -- -- -- -- -- -- -- 208,4

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai 
)

119 5

KIADÁSOK 495,7 417,2 -- 1 159,1--1 106,9--417,2 1 524,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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1 Működési költségvetés 87,6 417,2 -- 1 159,1--1 106,9--417,2 1 524,1

 / 3 Dologi kiadások 80,6 417,2 -- 59,3--7,1--417,2 424,3

Szolgáltatási kiadások 63,9 328,5 -- 46,7------328,5 334,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16,7 88,7 -- 12,6------88,7 90,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,0 -- -- 1 099,8--1 099,8---- 1 099,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 1 099,8-------- 1 099,8

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

2 Felhalmozási költségvetés 408,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 408,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 408,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 156,8 -- -- 1 106,9--1 106,9---- 1 106,9

8 Maradvány igénybevétele 1 156,8 -- -- 1 106,9--1 106,9---- 1 106,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 156,8 -- -- 1 106,9--1 106,9---- 1 106,9

Maradvány igénybevétele 1 156,8 -- -- 1 106,9--1 106,9---- 1 106,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 156,8 -- -- 1 106,9-------- 1 106,9

TÁMOGATÁSOK 445,8 417,2 -- 417,2------417,2 417,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 445,8 417,2 -- 417,2------417,2 417,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 445,8 417,2 -- 417,2------417,2 417,2

Központi, irányító szervi támogatás 445,8 417,2 -- 417,2------417,2 417,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 106,9 -- -- -- -- -- -- -- 365,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése ( 13402 Belkereskedelem )119 6

KIADÁSOK 590,8 950,2 -- 950,1------950,2 950,2

1 Működési költségvetés 590,8 950,2 -- 950,1------950,2 950,2

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

Szolgáltatási kiadások -- 3,3 -- 3,2------3,3 3,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 590,8 946,9 -- 946,9------946,9 946,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 590,8 946,9 -- 946,9------946,9 946,9

TÁMOGATÁSOK 590,8 950,2 -- 950,2------950,2 950,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 590,8 950,2 -- 950,2------950,2 950,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 590,8 950,2 -- 950,2------950,2 950,2

Központi, irányító szervi támogatás 590,8 950,2 -- 950,2------950,2 950,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása ( 126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel 
kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások )

119 7

KIADÁSOK -- -- -- 219,8--219,8281,3-- 501,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 219,8--219,8281,3-- 501,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 219,8--219,8281,3-- 501,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 52,5-------- 52,5
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 167,3-------- 448,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 219,8--219,8---- 219,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 219,8--219,8---- 219,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 219,8--219,8---- 219,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 219,8--219,8---- 219,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 219,8-------- 219,8

TÁMOGATÁSOK 219,8 -- -- 281,3----281,3-- 281,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 219,8 -- -- 281,3----281,3-- 281,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 219,8 -- -- 281,3----281,3-- 281,3

Központi, irányító szervi támogatás 219,8 -- -- 281,3----281,3-- 281,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 219,8 -- -- -- -- -- -- -- 281,3

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek 
szakigazgatása )

119 8

KIADÁSOK 65,2 -- -- 37,7--37,7---- 37,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 37,7--37,7---- 37,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 37,7--37,7---- 37,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 37,7-------- 37,7

2 Felhalmozási költségvetés 65,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 65,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 102,9 -- -- 37,7--37,7---- 37,7

8 Maradvány igénybevétele 102,9 -- -- 37,7--37,7---- 37,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 102,9 -- -- 37,7--37,7---- 37,7

Maradvány igénybevétele 102,9 -- -- 37,7--37,7---- 37,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 102,9 -- -- 37,7-------- 37,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 12709 Távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

119 9

KIADÁSOK 4 275,5 -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

1 Működési költségvetés 4 275,5 -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 275,5 -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 275,5 -- -- 4 664,2-------- 4 664,2

BEVÉTELEK 4 664,3 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 664,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4 664,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 664,2--4 664,2---- 4 664,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 664,2-------- 4 664,2

TÁMOGATÁSOK 4 275,4 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 275,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 275,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 275,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 664,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Beruházás Előkészítési Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )119 10

KIADÁSOK -- -- -- 4 170,7--4 259,73 275,7-- 7 535,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 170,7--4 666,2-495,5-- 4 170,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4 170,7--4 666,2-495,5-- 4 170,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 4 170,7-------- 4 170,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -----406,53 771,2-- 3 364,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- -----406,53 771,2-- 3 364,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3 364,7

BEVÉTELEK 952,7 -- -- 89,0--89,0---- 89,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 952,7 -- -- 88,6--88,6---- 88,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

952,7 -- -- 88,6-------- 88,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 170,7--4 170,7---- 4 170,7

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 170,7--4 170,7---- 4 170,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 170,7--4 170,7---- 4 170,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 170,7--4 170,7---- 4 170,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 170,7-------- 4 170,7

TÁMOGATÁSOK 3 218,0 -- -- 3 275,7----3 275,7-- 3 275,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 218,0 -- -- 3 275,7----3 275,7-- 3 275,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 218,0 -- -- 3 275,7----3 275,7-- 3 275,7

Központi, irányító szervi támogatás 3 218,0 -- -- 3 275,7----3 275,7-- 3 275,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 170,7 -- -- -- -- -- -- -- 3 364,7

Nemzetközi tagdíjak ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )119 11

KIADÁSOK -- -- -- 62,3--62,4---- 62,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 62,3--62,4---- 62,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,6-------- 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 61,7--61,8---- 61,8

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 61,7-------- 61,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

4 Működési bevételek -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 60,4--60,4---- 60,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 60,4--60,4---- 60,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 60,4--60,4---- 60,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 60,4--60,4---- 60,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )119 12

KIADÁSOK -- -- -- 8,1--83,5---- 83,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 8,1--83,5---- 83,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 8,1--38,7---- 38,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 6,2-------- 30,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 1,9-------- 8,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- ----44,8---- 44,7

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- ---------- 44,7

BEVÉTELEK -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 44,9--44,9---- 44,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 44,9-------- 44,9

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

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 38,5--38,5---- 38,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 38,5--38,5---- 38,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 38,5--38,5---- 38,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 38,5--38,5---- 38,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 75,4

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

119 13

KIADÁSOK -- -- -- 394,6--396,0---- 396,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 349,6--351,0---- 351,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----1,4---- 1,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 1,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 349,6--349,6---- 349,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 349,6-------- 349,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 45,0-------- 45,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 396,0--396,0---- 396,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 396,0--396,0---- 396,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 396,0--396,0---- 396,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 396,0--396,0---- 396,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,4

NFSI N. Kft. működési támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )119 14

KIADÁSOK -- -- -- 44,5--44,7---- 44,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 44,5--44,7---- 44,7

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 44,5--44,5---- 44,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 44,5-------- 44,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

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

Állami többletfeladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )119 16

KIADÁSOK -- -- -- ----50,3---- 50,3

1 Működési költségvetés -- -- -- ----49,8---- 49,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----49,8---- 49,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 49,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----0,5---- 0,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----0,5---- 0,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 0,5

BEVÉTELEK -- -- -- 50,3--50,3---- 50,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 24,5--24,5---- 24,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 24,5-------- 24,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 25,3--25,3---- 25,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 25,3-------- 25,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 50,3

Kulturális célú kiadások ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és 
szolgáltatások )

119 19

KIADÁSOK -- -- -- ------17 430,5-- 17 430,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- -- -- ------17 430,5-- 17 430,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------17 430,5-- 17 430,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 17 430,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 17 430,5----17 430,5-- 17 430,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 17 430,5----17 430,5-- 17 430,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 17 430,5----17 430,5-- 17 430,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 17 430,5----17 430,5-- 17 430,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 17 430,5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )20

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )120

KIADÁSOK 1 080,1 1 011,1 -- 1 039,0160,01,739,91 011,1 1 212,7

1 Működési költségvetés 1 070,1 954,0 -- 1 027,3148,2-0,539,9954,0 1 141,6

 / 1 Személyi juttatások 680,4 642,9 -- 689,884,3--33,3642,9 760,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 676,6 638,2 -- 685,4------638,2 754,0

Külső személyi juttatások 3,8 4,7 -- 4,4------4,7 6,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

175,5 134,5 -- 159,239,8--6,6134,5 180,9

 / 3 Dologi kiadások 175,6 176,6 -- 172,418,2-0,5--176,6 194,3

Készletbeszerzés 7,3 6,0 -- 6,9------6,0 7,3

Kommunikációs szolgáltatások 27,8 28,0 -- 27,1------28,0 35,1

Szolgáltatási kiadások 100,3 103,0 -- 99,6------103,0 105,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,1 0,6 -- 0,8------0,6 3,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,1 39,0 -- 38,0------39,0 42,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 38,6 -- -- 5,95,9------ 5,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 5,9-------- 5,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 38,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 57,1 -- 11,711,82,2--57,1 71,1

 / 6 Beruházások 7,0 18,8 -- 11,424,62,2--18,8 45,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 5,2 -- --------5,2 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,8 4,0 -- 6,2------4,0 21,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,7 5,6 -- 2,8------5,6 14,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,5 4,0 -- 2,4------4,0 9,8

 / 7 Felújítások -- 31,7 -- 0,3-6,2----31,7 25,5

Ingatlanok felújítása -- 25,0 -- 0,3------25,0 11,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- ---------- 8,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 6,7 -- --------6,7 5,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 6,6 -- ---6,6----6,6 --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

3,0 6,6 -- --------6,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK 61,8 7,6 -- 9,2--1,7--7,6 9,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 5,2 1,0 -- 0,4---0,5--1,0 0,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 0,2 -- 0,2------0,2 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,0 0,8 -- 0,2------0,8 0,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,6 6,6 -- 8,8--2,2--6,6 8,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

6,6 6,6 -- 8,8------6,6 8,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 207,4 -- -- 160,0160,0------ 160,0

8 Maradvány igénybevétele 207,4 -- -- 160,0160,0------ 160,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 207,4 -- -- 160,0160,0------ 160,0

Maradvány igénybevétele 207,4 -- -- 160,0160,0------ 160,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 207,4 -- -- 160,0-------- 160,0

TÁMOGATÁSOK 970,9 1 003,5 -- 1 043,4----39,91 003,5 1 043,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 970,9 1 003,5 -- 1 043,4----39,91 003,5 1 043,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 970,9 1 003,5 -- 1 043,4----39,91 003,5 1 043,4

Központi, irányító szervi támogatás 970,9 1 003,5 -- 1 043,4----39,91 003,5 1 043,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 92,0 -- -- 88,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 160,0 -- -- -- -- -- -- -- 173,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )220

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

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 1

KIADÁSOK -- 10,2 -- -------10,210,2 --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----10,2-10,2-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----10,2-10,2-- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 10,2 -- -----10,2--10,2 --

 / 6 Beruházások -- 10,2 -- -----10,2--10,2 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 8,0 -- --------8,0 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 2,2 -- --------2,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 10,2 -- -------10,210,2 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 10,2 -- -------10,210,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 10,2 -- -------10,210,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 10,2 -- -------10,210,2 --

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

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )121
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Szerencsejáték koncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 1

BEVÉTELEK 4 394,0 4 753,2 -- 4 633,0------4 753,2 4 753,2

4 Működési bevételek 4 394,0 4 753,2 -- 4 633,0------4 753,2 4 753,2

 / 4 Tulajdonosi bevételek 4 394,0 4 753,2 -- 4 633,0------4 753,2 4 753,2

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 2

BEVÉTELEK 1 216,1 1 246,0 -- 1 246,7------1 246,0 1 246,0

4 Működési bevételek 1 216,1 1 246,0 -- 1 246,7------1 246,0 1 246,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 216,1 1 246,0 -- 1 246,7------1 246,0 1 246,0

Infrastruktúra koncessziókból származó díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 3

BEVÉTELEK 61,0 199,1 -- 204,9------199,1 199,1

4 Működési bevételek 61,0 199,1 -- 204,9------199,1 199,1

 / 4 Tulajdonosi bevételek 61,0 199,1 -- 204,9------199,1 199,1

Osztalékbevétel ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 4

BEVÉTELEK 1 520,8 1 300,0 -- 1 617,3------1 300,0 1 300,0

4 Működési bevételek 1 520,8 1 300,0 -- 1 617,3------1 300,0 1 300,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 520,8 1 300,0 -- 1 617,3------1 300,0 1 300,0

Egyéb bevételek ( X 1231 )121 5

BEVÉTELEK -- -- -- 1 072,8-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1 072,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1 072,8-------- --

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése ( 01129 Pénzügyi és 
költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

121 6

KIADÁSOK 16 178,9 23 055,0 -- 970,5--68,4-20 170,523 055,0 2 952,9

1 Működési költségvetés 16 178,9 23 055,0 -- 970,5--68,4-20 170,523 055,0 2 952,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16 178,9 23 055,0 -- 970,5--68,4-20 170,523 055,0 2 952,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 178,9 23 055,0 -- 970,5--68,4-20 170,523 055,0 2 952,9

Az MFB Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 7

KIADÁSOK 400,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

1 Működési költségvetés 400,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400,0 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

121 8

KIADÁSOK 49,3 300,0 -- 78,1------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 49,3 300,0 -- 78,1------300,0 300,0

 / 3 Dologi kiadások 49,3 300,0 -- 78,1------300,0 300,0

Kommunikációs szolgáltatások 0,4 0,4 -- 0,3------0,4 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások 40,9 241,8 -- 65,1--2,9--241,8 244,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,0 57,8 -- 12,7---2,9--57,8 54,9

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

121 9

KIADÁSOK -- -- -- 33 868,6---889,434 758,0-- 33 868,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 33 868,6---889,434 758,0-- 33 868,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 33 868,6---889,434 758,0-- 33 868,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 33 868,6-------- 33 868,6

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

121 11

KIADÁSOK -- -- -- 7 960,9--821,07 139,9-- 7 960,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7 960,9--821,07 139,9-- 7 960,9

 / 6 Beruházások -- -- -- 7 960,9--821,07 139,9-- 7 960,9

Peres ügyek ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )221

KIADÁSOK 11 526,6 1 500,0 -- 2 346,7------1 500,0 1 500,0

1 Működési költségvetés 11 526,6 1 500,0 -- 2 346,7------1 500,0 1 500,0

 / 3 Dologi kiadások 1 829,5 1 000,0 -- 1 946,6------1 000,0 1 000,0

Szolgáltatási kiadások 1 713,1 500,0 -- 1 689,1------500,0 500,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 116,4 500,0 -- 257,5------500,0 500,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 697,1 500,0 -- 400,1------500,0 500,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 9 697,1 500,0 -- 400,1------500,0 500,0

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 12709 Távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

321

KIADÁSOK -- 4 641,0 -- 4 623,5------4 641,0 4 641,0

1 Működési költségvetés -- 4 641,0 -- 4 623,5------4 641,0 4 641,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 4 641,0 -- 4 623,5------4 641,0 4 641,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 4 641,0 -- 4 623,5------4 641,0 4 641,0
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Szerkezeti változás a 2018. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/00/00/00 Miniszterelnöki Kormányiroda (375506) Új elem

Indoklás: A Kormány 1244/2018. (V. 24.) Korm. határozata a központi költségvetést érintő 
fejezeti és címrendi módosításokról, és a Központi Maradványelszámolási alapból 
történő átcsoportosításról.

02/00/00/00 Szerencsejáték Felügyelet (370228) Új elem

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

19/01/01/00 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 
(359417)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 15 25/02/08/00 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

19/01/03/00 Autópálya rendelkezésre állási díj (257101) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 20/36/01/00 Autópálya rendelkezésre állási díj

19/01/04/00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának 
működtetéséhez (256101)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 20/36/06/00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

19/01/05/00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti 
díjához (270701)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 20/36/07/00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

19/01/06/00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
működtetése (340495)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 20/38/12/00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

4399



Szerkezeti változás a 2018. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

19/01/07/00 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének 
támogatása (372828)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

19/01/08/00 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 
(302813)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

19/01/09/00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan 
többletterhének megtérítése (368306)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

19/01/10/00 Beruházás Előkészítési Alap (368573) Új elem

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

19/01/11/00 Nemzetközi tagdíjak (375995) Új elem

Indoklás: MKI_PF/9/1/2018; KVF/18431-1/2018-ITM (MKI_ITM költségvetési 
megállapodás alapján (2018. 07. 31.))

19/01/12/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
(376006)

Új elem

Indoklás: MKI_PF/9/1/2018; KVF/18431-1/2018-ITM (MKI_ITM költségvetési 
megállapodás alapján (2018. 07. 31.))

19/01/13/00 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. működtetése (376073)

Új elem

Indoklás: MKI_PF/9/1/2018; KVF/18431-1/2018-ITM (MKI_ITM költségvetési 
megállapodás alapján (2018. 07. 31.)

19/01/14/00 NFSI N. Kft. működési támogatása (376106) Új elem

Indoklás: MKI_PF/9/1/2018; KVF/18431-1/2018-ITM MKI_ITM költségvetési 
megállapodás alapján (2018. 07. 31.))

19/01/16/00 Állami többletfeladatok (376228) Új elem

Indoklás: MKI_PF/9/1/2018; KVF/18431-1/2018-ITM (MKI_ITM költségvetési 
megállapodás alapján (2018. 07. 31.))

19/01/19/00 Kulturális célú kiadások (377217) Új elem

Indoklás:  A Kormány 1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozataa XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten 

 belülielőirányzat-átcsoportosításról

4400



Szerkezeti változás a 2018. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/01/00/00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (004888) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 11 31/01/00/00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

21/01/01/00 Szerencsejáték koncessziós díj (278245) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 15 26/01/02/00 Szerencsejáték koncessziós díj

21/01/02/00 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós 
díja (343662)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/03/02/02 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

21/01/03/00 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 
(278256)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/03/02/03 Infrastruktúra koncessziókból származó díj

21/01/04/00 Osztalékbevétel (349273) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/03/01/00 Osztalékbevétel

21/01/05/00 Egyéb bevételek (379873) Új elem

Indoklás: A Miniszterelnöki Kormányiroda KIHÁT/505/1/2018. sz. Alapító Okirata

21/01/06/00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 
(367684)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/03/06/00 Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
bérfejlesztésének ellentételezése
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Szerkezeti változás a 2018. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

21/01/07/00 Az MFB Zrt. működésének támogatása (349362) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/03/07/01 Az MFB Zrt. működésének támogatása

21/01/08/00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó 
tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 
(349384)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/04/01/00 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

21/01/09/00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása (376251)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1500/2018. (X. 12.) Korm. határozata a MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez 
nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról.

21/01/11/00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (377073)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozata a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-
átcsoportosításról.

21/03/00/00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan 
többletterhének megtérítése (368206)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról.

Eredeti szerkezet: 17 21/01/01/11 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXII.  fejezet

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 22 682 8881

közigazgatási államtitkár 8 228 6871

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

64 025 9474

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 61 185 0826

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

446 665 42356

I.  besorolási osztály összesen 1 067 657 429195

II.  besorolási osztály összesen 72 914 76924

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

1 743 360 225287

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

73 264 08911

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

52 248 23812

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

13 148 4095

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 138 660 73628

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 882 020 961315

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

0362

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0390

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0119

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0108

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

0315

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 015
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXII.  fejezet

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

1 Miniszterelnöki Kormányiroda

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 22 682 8881

közigazgatási államtitkár 8 228 6871

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

32 914 7482

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 34 213 0753

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

220 106 83125

I.  besorolási osztály összesen 360 830 18666

II.  besorolási osztály összesen 15 429 5095

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

694 405 924103

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

39 486 4156

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

41 748 23410

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 81 234 64916

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 775 640 573119

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

278

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 293

Üres álláshelyek száma az időszak végén 79

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 68

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

119

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 15

2 Szerencsejáték Felügyelet

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

15 555 5991

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 23 332 8072

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

98 716 21812

I.  besorolási osztály összesen 439 834 12573

II.  besorolási osztály összesen 44 981 25513

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

622 420 004101

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

33 777 6745

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

10 500 0042

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 44 277 6787

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 666 697 682108

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

108

20 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

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

15 555 6001
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Al-
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szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXII.  fejezet

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 3 639 2001

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

127 842 37419

I.  besorolási osztály összesen 266 993 11856

II.  besorolási osztály összesen 12 504 0056

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

426 534 29783

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

13 148 4095

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 13 148 4095

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 439 682 70688

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

84

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 97

Üres álláshelyek száma az időszak végén 40

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 40

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

88
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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 
(GVH, Hivatal vagy Versenyhatóság) 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.  

A GVH feladatainak második pillérét az ún. versenypártolási tevékenysége jelenti. Ennek 
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. A versenypártolási tevékenysége körében a GVH a jogalkotást, a közhatalmi 
döntéseket a piaci verseny, mint fontos közérdek érvényesülése érdekében igyekszik 
befolyásolni a rendelkezésére álló eszközökkel. Ezen döntések magukba foglalják a 
közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek 
egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is. A Versenytörvény is nevesíti a GVH-nak 
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a versenykultúra, illetve a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében és 
terjesztésében betöltött szerepét, s egyben felelősségét. A magyarországi versenykultúra, 
illetve fogyasztói kultúra fejlesztése során a GVH feladata elsősorban a verseny társadalmi 
elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói 
döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság 
növelése. E feladatkörében a GVH gondoskodik egyebek mellett a versenypolitikával, 
valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékozottság növeléséről; 
továbbá a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel 
foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulásról. A GVH saját szakmai hátterére 
épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységét 
támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal 
közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez.  

Fejezet szakmai tevékenységének ismertetése 

A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. 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 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 jelenleg 
is.  

A GVH 2018. 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. A 2017. év jelentős 
módosítása, a bejelentési rendszerre való áttérés után, 2018-ban nem módosultak érdemben az 
összefonódásokkal kapcsolatos intézményi és szabályozási feltételek. 2018-ban a hatósági 
bizonyítvány kiadásával záruló, egyszerűbb megítélésű összefonódások esetében (amelyek az 
összes összefonódás-bejelentés több mint 80 %-át tették ki) az átlagos ügyintézési idő 4 nap 
volt. 2018 októbere óta lehetőség van az összefonódás-bejelentési űrlapok elektronikus 
benyújtására is. Ezzel együtt a GVH fokozottan ügyel az adathitelességre és a végrehajtási 
tilalom betartására is. Tavaly megtévesztő információközlés miatt egy ügyben vonta vissza a 
határozatát a GVH, és rendelte el az összefonódás újbóli vizsgálatát, míg a végrehajtási 
tilalom megsértése miatt két ügyben szabott ki bírságot. 

Fogyasztóvédelmi tevékenysége körében a Versenyhatóság középtávú digitális 
fogyasztóvédelmi stratégiát dolgozott ki azért, hogy hatékonyabban reagálhasson a piacok új 
kihívásaira. Az új típusú fogyasztói sérelmek minél gyorsabb, célorientáltabb, fókuszáltabb 
kezelése kiemelt cél. Az elmúlt évektől kezdőden a GVH figyelme egyre inkább a digitális és 
adatalapú gazdasághoz köthető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányába fordult. A 
GVH tovább monitorozza az egyes online jelenlétre alkalmas eszközökkel, az azokon elérhető 
alkalmazásokkal, működési jellemzőikkel összefüggésben megvalósuló gyakorlatokat, az 
online platformokon és az online csatornák igénybevételével megvalósuló 
marketingkommunikációk révén tanúsított magatartásokat. A digitális piacok dinamikája, a 
kereslet és kínálat speciális jellemzői, de különösen a fogyasztói döntések különleges, más 
piacoktól eltérő sajátosságai ugyanis szükségessé teszik új eszközök alkalmazását és 
prioritások felállítását. A GVH ezzel az új megközelítéssel azt célozza, hogy fellépései, 
gyakorlatai, beavatkozásai, üzenetei összhangban álljanak a digitális gazdaság által életre 
hívott üzleti modellek és kereskedelmi gyakorlatok gyors fejlődésével. A digitális gazdaságot 
érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása körében a GVH részese és szükség 
esetén kezdeményezője kíván lenni az adott kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos 
nemzetközi fellépéseknek, verseny-és fogyasztóvédelmi hatóságok közös akcióinak. 
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A Hivatal versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál anyagi előny jelentkezik, mely 
legalább részben számszerűsíthető. Erre szolgál az úgynevezett ex-ante impact assessment, 
mely egyszerűen alkalmazható és átfogó képet nyújtó módszereket használ, miáltal 
hozzávetőleges, de összességében nem túlzó eredményt ad. A GVH munkájából származó 
fogyasztói haszon számszerűsítésének eredménye alapján a fogyasztók a GVH azonos 
időszakra vonatkozó teljes költségvetésének 6,7-szeresét takarították meg a 2013-2018. között 
lezárt, versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölényes visszaélésekkel, valamint 
fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásoknak köszönhetően. Mindez azt is jelenti, 
hogy a GVH-ra fordított társadalmi kiadás többszörösen megtérült. 
  
Versenyfelügyeleti eljárások 

2018-ban a Versenyhatóság 104 eljárást indított. Tovább folytatódott az a korábbi években 
tapasztalt folyamat, miszerint az ügyek legnagyobb részét az összefonódásokkal kapcsolatos 
eljárások tették ki. 2018-ban indított eljárások közül 69 összefonódások ellenőrzése, 21 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 10 versenykorlátozó megállapodás, 4 erőfölénnyel 
való visszaélés miatt indult. 

Jellemző tendencia a fúziós ügyek számának emelkedése. A 2018. évben 69 fúziós eljárás 
indult szemben a 2017. évi 61-gyel, és a 2016. évi 58-cal.  

A GVH 2018-ban 112 eljárást fejezett be. A lezárt eljárások közül 68 összefonódás 
ellenőrzése, 28 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 12 versenykorlátozó megállapodás, 4 
erőfölénnyel való visszaélés tárgyában született. 

A 2018. évben lezárt 68 összefonódás ellenőrzése körébe tartozó eljárás közül 53 bejelentéses 
eljárás keretei között, míg 15 versenyfelügyeleti eljárás során került elbírálásra. A 
bejelentéses eljárás keretei között elbírált ügyek közül egy összefonódás-bejelentés kapcsán 
állapította meg a GVH, hogy a tárgyi összefonódás benyújtására a törvényben megjelölt 
időpontot megelőzően került sor, így azt visszautasította. A fennmaradó 52 összefonódás 
bejelentési ügyben a GVH hatósági bizonyítványt adott ki. A fúziós ügyintézési határidőket 
illetően továbbra is megállapítható, hogy a Versenyhatóság átlagosan a törvényi kereteknél 
rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit, és az ügyek elintézési határideje az elmúlt évekhez 
képest tovább csökkent. A 2018. évben a hatósági bizonyítványok kiadására átlagban 4 nap 
alatt került sor, ezen belül az eljárások 16%-ának vonatkozásában pedig 1-2 munkanap alatt 
került sor döntésre. 

A 2018-ban lezárt versenyfelügyeleti eljárások száma nagyságrendileg megegyezik a korábbi 
évek adataival, az idei évben a lezárt ügyek között is megjelenik az összefonódások 
ellenőrzésével foglalkozó eljárások számszerű előretörése. 

Versenyfelügyeleti bírság – központi kezelésű előirányzat 

A 2018. évben kiszabott bírság összesen 5 575,2 millió forint volt. melyből 462,1 millió forint 
fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, 5 013,4 millió forint 
versenykorlátozó megállapodás, míg összefonódások ellenőrzése során félrevezető közlés 
miatt 90,0 millió forint, és végrehajtási tilalom megsértése miatt 9,7 millió forint került 
kiszabásra.  

A kiszabott bírságok mellett a bírósági felülvizsgálatok eredményeként, illetve a késedelmi 
pótlékok előírásának hatására a követelés állománya összesen 8 623,6 millió forinttal 
emelkedett 2018-ban. 

A 2018-as költségvetésben hasonlóan az előző évekhez 1 200,0 millió forint összegű 
versenyfelügyeleti bírság bevételi előirányzat került megtervezésre.  
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A versenyfelügyeleti bírságszámlára a kiszabott bírságok és az előző időszakokban peresített 
kötelezések bírósági felülvizsgálatának eredményeképpen 6 696,1 millió forint befizetés 
teljesült. A befizetések mellett 143,9 millió forint versenyfelügyeleti bírság és késedelmi 
pótlék valamint kamat visszafizetési kötelezettség keletkezett bírósági, illetve hatósági 
döntések alapján. 2018. december 31-én a versenyfelügyeleti bírság számlán elszámolt 
bírságbevétel összege 6 552,2 millió forint volt.  

A következő időszakok bevételi tervszámaira ható, magas kockázatot hordozó tényezők, hogy 
a Fővárosi Törvényszék előtt 9 300,0 millió forint és a Kúria előtt 7 700,0 millió forint 
összegben bírósági felülvizsgálat, valamint Európai Unió Bírósága előtt egy ügyben 
mindösszesen 2 000,0 millió forint értékben előzetes döntéshozatali eljárás van folyamatban.   

GVH versenypártolási tevékenysége  

2018-ban a GVH-hoz versenypártolási tevékenysége körében 38 előterjesztés, 
jogszabálytervezet érkezett, amelyből a Versenyhatóság 7 esetben tett észrevételeket. Ezek 
egy része 2018-ban is a Hivatal működési környezetét meghatározó szabályok 
megváltoztatásához, a kodifikáció minőségének javításához kapcsolódott, s kisebb hányada 
volt összefüggésben a verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakításával, az 
adminisztrációs terhek csökkentésével, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek 
javításával. Az év során három közbenjárási kísérlet volt. A szakmai szövetségek, különösen 
az élelmiszer vertikumban működő köztestületek változatlanul jelentős aktivitást mutattak és 
mutatnak abban, hogy olyan ágazati adatgyűjtéseket és feldolgozásokat végezhessenek, 
amelyek egyúttal versenykorlátozó aggályokkal is járhatnak. Ezekben a témakörökben 
visszatérő egyeztetések folynak az érintett szervezetek és a GVH szakemberei között.  

 A versenykultúra fejlesztése 

A GVH versenykultúra-fejlesztési tevékenységét 2018-ban is éves munkaterv alapján végezte, 
melyet honlapján elérhetővé tett a nyilvánosság számára.  

A V4-es magyar elnökség keretében a GVH „II. Visegrád4 Versenyjogi Konferencia” címmel 
szervezett szakmai konferenciát a visegrádi és szomszédos országok versenyhatóságai, illetve 
az Európai Bizottság képviselőinek részvételével.  

A GVH közreműködésével, valamint a szervezésben és lebonyolításban nyújtott 
támogatásával zajlott 2018-ban Budapesten a Nemzetközi Versenyjogi Liga (LIDC) éves 
kongresszusa. Az októberi eseményen a világ élvonalába tartozó versenyjogászok tartottak 
előadásokat a jogterület aktuális kérdéseiről. 

2018 szeptemberében múlt tíz éve, hogy hatályba lépett a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény.  A GVH a jubiláló jogszabály 
évfordulójára online, infografika alapú kiadványban számolt be az elmúlt évtized 
fogyasztóvédelmi jogalkalmazásának főbb eredményeiről. 

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodák (GVTI) 2018-ban 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 években megnövekedett ügyfélszámot sikerült 
még tovább emelni. Az irodák az előző évi 4353 megkereséshez képest 2018-ban újra 
rekordszámú, 6303 ügyben adtak tanácsot telefonon, elektronikus vagy postai úton, illetve 
személyesen. 37 saját szervezésű rendezvényén az Irodahálózat több mint 1100 fogyasztót 
tudott személyesen elérni az év során. 
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A GVH 2018-ban tizenkilencedik 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. 

2018-ban a GVH komplex, több célcsoportos versenykultúra-felmérést tartott, melynek 
keretében a Hivatal időről időre feltérképezi a lakosság, a vállalatvezetők, a jogásztársadalom 
tagjai, a közigazgatási szakemberek és a gazdasági újságírók fogyasztói- és 
versenytudatosságát, attitűdjeit és versennyel kapcsolatos ismereteit. Az augusztusban lezárult 
kutatás eredményeit, valamint a felmérésben használt kérdőíveket a Hivatal ezúttal is 
nyilvánosságra hozta honlapján. 

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

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2018-ban 
összesen hét versenyjogi tematikájú szemináriumot, továbbképzést szervezett, ezeken 
összesen 262 résztvevőt és 48 előadót látott vendégül, mintegy 35 országból. 

A ROK az elsődleges célcsoportot jelentő kelet-európai országok és a balkáni térség 
országainak versenyhatósági szakemberei részére 2018-ban két szemináriumot szervezett 
Budapesten. 

Az orosz versenyhatósággal közösen rendezett szokásos éves szemináriumra Szentpéterváron 
került sor, 2018. október 2-4. között, a FÁK-országok versenyhatóságainak képviselői részére 
„A hatékony kartell eljárás” címmel. Évi egy alkalommal az elsődleges célcsoport 
országainak egyikében szervez szakmai rendezvényt a ROK, 2018-ban ezt Albániában 
(Tiranában) rendezte meg a Központ 2018. június 19-21-én. A szemináriumon, amely 
„Összefonódás-ellenőrzési vizsgálatok” címmel került megszervezésre, 17 ország 35 
versenyjogi szakembere vett részt. 

Ezeken túlmenően került megrendezésre a GVH munkatársainak versenyjogi képzését 
szolgáló kétnapos szakmai rendezvény. Az Európai Uniós tagállamok bíráinak képzését 
szolgáló két szemináriumon, amelyek a „Nemzeti bírák és az antitröszt kártérítési 
pereskedés”, valamint „Versenyjogi kérdések a digitális korszakban” címmel kerültek 
megrendezésre 2018 februárjában, illetve novemberében, összesen 45 bíró vett részt.  

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok 

Az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) gyakorlati működési tapasztalatainak az 
elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoporton” túlmenően a GVH 2018-ban is aktív 
szerepet vállalt az ECN fúziós és antitröszt munkacsoportjaiban. 

A nemzetközi kapcsolatok keretében a GVH 2018-ban is aktívan részt vett az ICN 
(International Competition Network) munkájában, ezen belül is kiemelten a 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 részt vett a Kartell Munkacsoport által a 
2018-2019-es ICN évre felvállalt projektben, amely a hatékony engedékenységi politikák 
elősegítését célzó bevált gyakorlatok (best practices) azonosítását és megfogalmazását 
célozta. Emellett a GVH koordinálta az alcsoport éves munkáját, ezen belül pedig az év során 
három telefon konferencia rendezvényt szervezett meg, a hivatalból indított kartell eljárások, 
az engedékenységi kérelmeket ösztönző és visszatartó tényezők és a versenyjogi megfelelés 
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témakörökben. Mindhárom rendezvény komoly érdeklődést keltett, nagyszámú résztvevővel 
és pozitív visszajelzésekkel. 

Szakmai tevékenységet segítő fejlesztések 

Informatikai fejlesztés 

A 2018. évben folytatódott a GVH középtávú intézményi stratégiájának részeként elkészített 
középtávú informatikai stratégia végrehajtása. 

Az ügyfélközpontúság, ügyfélbarát ügyintézés érdekében a GVH honlapon előző évben 
bevezetett Virtuális Adatszoba alkalmazás finomítása, paraméterezése történt az első időszak 
tapasztalatai alapján a felhasználói élmény és az üzembiztonság fokozása céljából. Az 
alkalmazás biztosítja az ügyfelek számára a versenytanácsi szakban megnyílt 
iratbetekintéseket online módon a megfelelő hitelesítést követően, amely továbbra is 
hozzájárul a GVH ügyfélbarát ügyintézési folyamatainak nyújtásához. 

A kormányzati Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) kialakításra kerültek a GVH 
ügyfeleket érintő szolgáltatásai. A Hivatal felé történő megkeresések a Tpvt. 43/J. § (1) 
bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés tekintetében iFORM űrlapon, a panasz 
megkeresések, a bejelentések, a versenyfelügyeleti eljárások, valamint az ágazati vizsgálatok 
tekintetében pedig e-papír szolgáltatáson keresztül nyújthatóak be. A tárgyév során ezzel a 
GVH minden eljárása kialakításra került SZÜF felületen. A versenyfelügyeleti eljárás 
versenytanácsi szakában a döntések elektronikus közlésére történő átállást követően 2018 
második félévében már a teljes iratforgalom több mint 80%-a hivatali kapus kapcsolattartás 
útján zajlott. 

A GVH ügyiratkezelési és ügyviteli szakrendszerei felmérésre és áttekintésre kerültek, 
melynek részeként elkészültek a funkcionális követelmény specifikációk. Megkezdődött a 
GVH ügyiratkezelési és teljes ügyviteli rendszerének cseréje, amely részeként az év végére 
elkészült a ügyiratkezelési rendszer testre szabása egyes iktatókönyvek tekintetében, 
megalapozva a rendszer 2019. január 1-i éles indulását. Az alkalmazói rendszerek 
megújításához jórészt megtörténtek az infrastrukturális átalakítások és fejlesztések. 

Humánerőforrás-gazdálkodás 

A tárgyévi humánerőforrás-gazdálkodás során jelentős, 15%-os fluktuációval kellett 
megküzdeni 2018-ban, mivel nagymértékben éreztette hatását a versenyszféra munkaerő-
elszívó hatása. Legfőképpen a képzett jogász és közgazdász kollégák körében volt erős a 
versenyszférába történő elvándorlás. A tárgyév első felében főként a kilépések domináltak, 
azonban az év utolsó harmadára sikerült a megfelelő munkatársakat megtalálni és felvenni. A 
nagy létszámmozgás ellenére év végére az üres álláshelyek száma 4-re csökkent. 

A 26-35 év közötti korosztály aránya a vizsgálói létszámban 78%, amely korosztály a teljes 
hivatali létszám 48%-át teszi ki. A fiatal vizsgálók aránya több mint 10%-os növekedést mutat 
az előző évhez képest, ezért 2018-ban nagyobb hangsúlyt helyeztünk a munkatársak 
beilleszkedését segítő folyamatokra, képzésre.  

2018-ban tovább nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, jelenleg a létszám 7%-a 
dolgozik részmunkaidőben. 
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A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása 

Előirányzatok alakulása 

A GVH fejezet 2018. évi költségvetését az Országgyűlés 2 367,8 millió forint kiadási 
főösszeggel hagyta jóvá. Ez az összeg tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 
költségvetésének 2 173,7 millió forint összegű kiadási előirányzatát valamint a Fejezeti 
kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát, melyből az OECD ROK jóváhagyott kiadási 
előirányzata 148,3 millió forint, a Fejezeti tartalék előirányzata 45,8 millió forint volt. 

A 2018. évi eredeti költségvetésben tervezett bevételek összege fejezeti szinten 
33,1 millió forint volt. 

2018. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások 
következtében a fejezetnél összességében 3 399,9 millió forint összegű kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, melyből a teljesítés 2 421,5 millió forint volt. A bevételek az eredeti 
előirányzathoz képest 132,0 millió forinttal túlteljesültek és teljes egészében a Versenyhivatal 
Igazgatása címen realizálódtak. A támogatás előirányzata év közben 230,0 millió forinttal 
növekedett a kormány egyedi döntéséhez kapcsolódóan a Központi Maradványelszámolási 
Alap terhére a szakmai működés színvonalának emelése céljából biztosított összeggel. A 
fejezeti szintű 2017. évről áthúzódó és a Hivatal 2018. évi költségvetésébe beépült előirányzat 
maradvány összege 670,1 millió forint. 

XXX. Gazdasági Versenyhivatal előirányzatai teljesülésének alakulása 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 338,8 2 367,8 2 367,8 3 399,9 2 421,5 103,5% 71,2% 

ebből: személyi juttatás 1 198,2 1 148,9 1 148,9 1 442,2 1 394,6 116,4% 96,7% 

Bevétel 213,6 33,1 33,1 165,1 165,1 77,3% 100,0% 

Támogatás 2 297,9 2 334,7 2 334,7 2 564,7 2 564,7 111,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 497,4 0,0 0,0 670,1 670,1 134,7% 100,0% 

Létszám (fő)  118 125 125 125 119 100,8% 95,2% 

 

Fejezeten belül év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése 
 
 millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 367,8 33,1 2 334,7 1 148,9 125 
Módosítások jogcímenként            

1347/2018.  (VII. 26.) Korm. határozattal a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére 

230,0 0,0 230,0 192,5 0 

maradvány felhasználás 670,1 670,1 0,0 0,0 0 
engedélyezett többletbevétel 114,1 114,1 0,0 100,4 0 
átvett pénzeszközök 17,9 17,9 0,0 0,4 0 
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 148,3 8,1 140,2 14,6 0 
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat -148,3 -8,1 -140,2 -14,6 0 

2018. évi módosított előirányzat 3 399,9 835,2 2 564,7 1 442,2 125 
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Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 
 
2018-ban a GVH engedélyezett létszáma 125 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi 
létszám 119 fő, az üres álláshelyek száma éves átlagban 9 fő volt, a tárgyév végi üres 
álláshelyek száma 4 fő. 

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 297,0 millió forint volt.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 673,5 millió forint, a módosított előirányzat 
1 260,3 millió forint, a teljesítés 486,6 millió forint volt. A szokásos működési kiadásokon 
továbbá a ROK tevékenységét és a versenykultúra fejlesztését szolgáló dologi kiadásokon túl 
a 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 183,8 millió forint, a teljesítés 145,0 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. 
 

2018. évben az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 85,0 millió forint volt, 
ami 97,8 millió forintra módosult és 32,1 millió forintra teljesült.  A beruházások keretében 
megvalósult a működés hatékonyságát támogató szoftverek továbbfejlesztése, valamint 
fejlesztésekre került sor az informatikai eszközállomány – tárhely bővítések, szerverek, 
fénymásoló eszközök – terén, továbbá megvalósult a hivatal elhelyezését biztosító épület 
tetőzetének cseréje, a további beázások elkerülése érdekében. 
 

Bevételek 

A Hivatal eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal saját bevétele. A 
jóváhagyott költségvetésben közhatalmi bevételek jogcímen 25,0 millió forint előirányzati 
összeg szerepelt. 2018-ben a teljesítés összege ezen a jogcímen 113,5 millió forint volt, 
melynek előirányzatosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Az igazgatási 
szolgáltatási díjból származó többletbevételek maradványát – illetve a Tpvt. módosítás 
eredményeként az előző évek bevételeinek maradványát - a Gazdasági Versenyhivatal a 
következő költségvetési években működésre és működtetésre felhasználhatja.  

Az intézmény működési bevételei 21,1 millió forintra teljesültek. Legjelentősebb tétel 2018-
ban a perköltség bevétel valamint a külföldi kiküldetések utazási költségének ECN általi 
megtérítése volt.    

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata a teljesüléssel egyezően 4,5 millió forint 
volt, amely bevétel a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 

A 2018. évben a ROK tevékenységével összefüggő feladatok ellátására 23,8 millió forint 
összegű működési célú pénzeszköz átvételre került sor, melyből az OECD 11,7 millió 
forintot, az Európai Bizottság 12,1 millió forintot utalt át.  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a 2018. évben a teljesítés összege 2,0 millió 
forint, mely a dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó 
bevétel.  
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Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím előirányzatai teljesítésének alakulása: 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 293,0 2 173,7 2 173,7 3 308,3 2 375,7 103,6% 71,8% 

ebből: személyi juttatás 1 198,2 1 134,3 1 134,3 1 442,2 1 394,6 116,4% 96,7% 

Bevétel 213,6 25,0 25,0 165,1 165,1 77,3% 100,0% 

Támogatás 2 252,1 2 148,7 2 148,7 2 518,9 2 518,9 111,8% 100,0% 

Költségvetési maradvány 451,6 0,0 0,0 624,3 624,3 138,2% 100,0% 

Létszám (fő)  118 125 125 125 119 100,8% 95,2% 

 
A Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címen év közben végrehajtott előirányzat-
módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 173,7 25,0 2 148,7 1 134,3 125 
Módosítások jogcímenként            

1347/2018.  (VII. 26.) Korm. határozattal a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére 

230,0 0,0 230,0 192,5 0 

maradvány felhasználás 624,3 624,3 0,0 0,0 0 
engedélyezett többletbevétel 114,1 114,1 0,0 100,4 0 
átvett pénzeszközök 17,9 17,9 0,0 0,4 0 
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 148,3 8,1 140,2 14,6 0 

2018. évi módosított előirányzat 3 308,3 789,4 2 518,9 1 442,2 125 
 

Egyéb gazdálkodási adatok 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2018. évi mérleg főösszege 2 557,8 millió forint, ami a nyitó 
állományhoz képest 232,0 millió forinttal nőtt több tényező együttes hatására: 
- A befektetett eszközök állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 98,8 millió forinttal 

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

- A Hivatal pénzeszközeinek állománya 308,1 millió forinttal volt több az előző évi záró 
állománynál, míg a követelések állománya 4,3 millió forinttal nőtt az év folyamán. 

- Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes 
változásának összege 18,4 millió forint volt, melynek jelentős része a három évre 
vásárolt Microsoft licencek időbeli elhatárolásából ered.  

 

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
2018-ban lakásvásárlási célú munkáltatói támogatás kifizetésére nem került sor. 
 

A Gazdasági Versenyhivatal 2018. 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 
 

2017. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 624,3 millió forint összegű 
előirányzat-maradvány, Fejezeti tartalék címen 45,8 millió forint összegű előirányzat 
maradvány keletkezett. A Fejezeti tartalék maradványa teljes összegben átutalásra került a 
Központi Maradványelszámolási Alap javára.  
 

2018. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 932,6 millió forint, Fejezeti 
tartalék címen 45,8 milliót forint összegű előirányzat maradvány keletkezett. A Fejezeti 
tartalék maradványa teljes összegben kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként 
került kimutatásra és 2019-ben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 

XXX. fejezeten belül két fejezeti kezelésű előirányzat került jóváhagyásra Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben. 
 

Fejezeti tartalék 45,8 millió forint összegben került meghatározásra, amely összeg nem 
került felhasználásra, ezért a tartalék teljes összege – hasonlóan az előző évekhez - 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.  

A Fejezeti tartalék előirányzatai teljesítésének alakulása 
 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
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 

2017. évi C. 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 

2018. évi módosított előirányzat 91,6 45,8 45,8 0,0 0 

 
 
OECD ROK fejezeti kezelésű előirányzat teljes összegben átcsoportosításra került a 
Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címre a költségvetési törvényben kapott felhatalmazás 
alapján. Felhasználása teljes összegben megtörtént. 
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OECD ROK előirányzatai teljesítésének alakulása: 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 148,3 148,3 0,0 0,0 - - 
    ebből: személyi juttatás 0,0 14,6 14,6 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 140,2 140,2 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Létszám (fő)  0,0 0 0 0,0 0,0 - - 

 
OECD ROK címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése 
 

 millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 148,3 8,1 140,2 14,6 0 
Módosítások jogcímenként        

OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 
átcsoportosítása a GVH igazgatása címre 

-148,3 -8,1 -140,2 -14,6 
0 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
 

 
 
Budapest, 2019. július 30. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

KIADÁSOK 2 338,8 2 367,8 -- 2 421,5650,3151,8230,02 367,8 3 399,9

1. Költségvetési szerv 2 293,0 2 173,7 -- 2 375,7650,3254,3230,02 173,7 3 308,3

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

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

01/01  Személyi juttatások 1 198,2 1 134,3 -- 1 394,695,120,3192,51 134,3 1 442,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 294,3 240,9 -- 297,017,18,337,5240,9 303,8

01/03  Dologi kiadások 564,2 673,5 -- 486,6417,4169,4--673,5 1 260,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 117,7 40,0 -- 145,088,855,0--40,0 183,8

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

02/06  Beruházások 116,6 85,0 -- 32,111,51,3--85,0 97,8

02/07  Felújítások -- -- -- 20,420,4------ 20,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 194,1 -- 45,8---102,5--194,1 91,6

45,8 194,1 -- 45,8---102,5--194,1 91,6

BEVÉTELEK 213,6 33,1 -- 165,126,0106,0--33,1 165,1

1. Költségvetési szerv 213,6 25,0 -- 165,126,0114,1--25,0 165,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- 8,1 -- -----8,1--8,1 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 497,4 -- -- 670,1624,345,8---- 670,1

1. Költségvetési szerv 451,6 -- -- 624,3624,3------ 624,3

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

TÁMOGATÁSOK 2 297,9 2 334,7 -- 2 564,7----230,02 334,7 2 564,7

1. Költségvetési szerv 2 252,1 2 148,7 -- 2 518,9--140,2230,02 148,7 2 518,9

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

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 118,0 -- -- 119,0-------- --

1. Költségvetési szerv 118,0 -- -- 119,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 670,1 -- -- -- -- -- -- -- 978,4
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )1

KIADÁSOK 2 293,0 2 173,7 -- 2 375,7650,3254,3230,02 173,7 3 308,3

1 Működési költségvetés 2 174,4 2 088,7 -- 2 323,2618,4253,0230,02 088,7 3 190,1

 / 1 Személyi juttatások 1 198,2 1 134,3 -- 1 394,695,120,3192,51 134,3 1 442,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 155,0 1 104,8 -- 1 351,1------1 104,8 1 373,8

Külső személyi juttatások 43,2 29,5 -- 43,5------29,5 68,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

294,3 240,9 -- 297,017,18,337,5240,9 303,8

 / 3 Dologi kiadások 564,2 673,5 -- 486,6417,4169,4--673,5 1 260,3

Készletbeszerzés 24,8 40,0 -- 22,8------40,0 40,3

Kommunikációs szolgáltatások 50,3 121,7 -- 78,2------121,7 124,9

Szolgáltatási kiadások 237,2 249,3 -- 251,8------249,3 805,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 81,3 106,2 -- 40,2------106,2 107,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 170,6 156,3 -- 93,6------156,3 182,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 117,7 40,0 -- 145,088,855,0--40,0 183,8

Elvonások és befizetések 45,9 -- -- 71,7-------- 71,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,1 15,0 -- 7,7------15,0 19,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 64,7 25,0 -- 65,6------25,0 93,1

2 Felhalmozási költségvetés 118,6 85,0 -- 52,531,91,3--85,0 118,2

 / 6 Beruházások 116,6 85,0 -- 32,111,51,3--85,0 97,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 45,9 29,0 -- 1,6------29,0 33,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 23,0 26,3 -- 11,0------26,3 29,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 23,0 11,6 -- 12,8------11,6 13,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,7 18,1 -- 6,7------18,1 20,8

 / 7 Felújítások -- -- -- 20,420,4------ 20,4

Ingatlanok felújítása -- -- -- 16,0-------- 16,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 4,4-------- 4,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 213,6 25,0 -- 165,126,0114,1--25,0 165,1

3 Közhatalmi bevételek 172,0 25,0 -- 113,5--88,5--25,0 113,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 172,0 25,0 -- 113,5------25,0 113,5

4 Működési bevételek 18,2 -- -- 21,1--21,1---- 21,1

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 18,1 -- -- 21,1-------- 21,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4,2 -- -- 4,5-------- 4,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 17,0 -- -- 24,024,0------ 24,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 17,0 -- -- 24,0-------- 24,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,2 -- -- 2,02,0------ 2,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 451,6 -- -- 624,3624,3------ 624,3

8 Maradvány igénybevétele 451,6 -- -- 624,3624,3------ 624,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 451,6 -- -- 624,3624,3------ 624,3

Maradvány igénybevétele 451,6 -- -- 624,3624,3------ 624,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 451,6 -- -- 624,3-------- 624,3

TÁMOGATÁSOK 2 252,1 2 148,7 -- 2 518,9--140,2230,02 148,7 2 518,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 252,1 2 148,7 -- 2 518,9--140,2230,02 148,7 2 518,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 252,1 2 148,7 -- 2 518,9--140,2230,02 148,7 2 518,9

Központi, irányító szervi támogatás 2 252,1 2 148,7 -- 2 518,9--140,2230,02 148,7 2 518,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 118,0 -- -- 119,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 624,3 -- -- -- -- -- -- -- 932,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

OECD ROK ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )12

KIADÁSOK -- 148,3 -- -----148,3--148,3 --

1 Működési költségvetés -- 148,3 -- -----148,3--148,3 --

 / 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 -- 71,5 -- -----71,5--71,5 --

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

Szolgáltatási kiadások -- 61,3 -- --------61,3 --

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 -- 8,1 -- -----8,1--8,1 --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 8,1 -- -----8,1--8,1 --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 8,1 -- --------8,1 --

TÁMOGATÁSOK -- 140,2 -- -----140,2--140,2 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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 91,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 45,8 -- 45,8--45,8--45,8 91,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 45,8-------- 45,8

Tartalékok -- 45,8 -- --------45,8 45,8

2 Felhalmozási költségvetés 45,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 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

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

78 032 3004

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 82 206 1426

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

290 504 16026

I.  besorolási osztály összesen 448 607 25577

II.  besorolási osztály összesen 9 281 7293

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

908 631 586116

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

16 308 1823

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 16 308 1823

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 924 939 768119

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

0125

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 04

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

0119

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

06
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

78 032 3004

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 82 206 1426

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

290 504 16026

I.  besorolási osztály összesen 448 607 25577

II.  besorolási osztály összesen 9 281 7293

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

908 631 586116

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

16 308 1823

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 16 308 1823

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 924 939 768119

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

125

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

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

119

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

6
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A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet (a továbbiakban: KSH fejezet) 2018. évi 
költségvetési előirányzatait a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben 
egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások 
alapján az alábbiak szerint változtak: 

Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 10 606,0 793,7 9 812,3 6 053,0 1 337 

Módosítások jogcímenként      

- 430/2016. (XII. 15.) Korm. 
rendelet szerinti minimálbér és 
garantált bérminimum 2018. évi 
emelése miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

12,8 0,0 12,8 10,6 0 

- 1254/2018. (V.31.) Korm. 
határozat és 1712/2018. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján a központi 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2018. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

16,4 0,0 16,4 13,7 0 

- 1347/2018. (VII. 26.) Korm. 
határozat alapján a Központi 
Maradványelszámolási Alapból 
történő átcsoportosítás 

164,7 0,0 164,7 110,2 0 

- Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény szerinti, tudományos kutatói 
munkakört betöltő közalkalmazottak 
2018. évi garantált illetmény 
változása miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,7 0,0 3,7 3,1 0 

- Fejezeti stabilitási tartalék átadása 
az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján 

-126,1 0,0 -126,1 0,0 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezettől 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,1 0 

- Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer működtetésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezettől 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

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

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -322,0 -25 
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- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (belföldi és 
nemzetközi bevételek, működési 
bevételek)  

965,8 965,8 0,0 211,8 3 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -142,1 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 860,7 860,7 0,0 180,6 9 

2018. évi módosított előirányzat  12 508,0 2 620,2 9 887,8 6 121,0 1 324 

A 2018. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 902,0 
millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 68,0 millió forinttal, a bevételi 
előirányzat 1 826,5 millió forinttal, a támogatási előirányzat 75,5 millió forinttal 
növekedett. 

A KSH fejezet 2018. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – 
maradéktalanul teljesítette. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH fejezet 2018. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek 
indoklása az egyes címeknél történik. 

A módosított 12 508,0 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 
11 066,7 millió forint volt. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 12 309,2 10 606,0 12 508,0 11 066,7 89,9 88,5 

ebből: személyi juttatás 6 262,3 6 053,0 6 121,0 5 833,4 93,2 95,3 

Bevétel 1 030,0 793,7 1 759,5 1 759,5 170,8 100,0 

Támogatás 9 729,8 9 812,3 9 887,8 9 887,8 101,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

2 410,1 0,0 860,7 860,7 35,7 100,0 

Létszám (fő)  1 256** 1 337* 1 324 1 197** 95,3 90,4 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

A fejezet intézményeinél a 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 197 fő, az 
átlagilletmény 336 430 forint volt. 

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 5 833,4 millió forinttal 95,3%-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 278,1 millió forinttal 
95,6%-ra, a dologi kiadások 2 563,2 millió forinttal 80,5%-ra, az egyéb működési célú 
kiadások 755,7 millió forinttal 81,1%-ra teljesültek. 
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A beruházási kiadások 352,0 millió forinttal 58,2%-át, a felújítások 267,8 millió 
forinttal 88,8%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5 millió forinttal 100,0%-át 
tették ki a módosított előirányzatnak. 

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet 
irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi feladat-ellátását nem érintette. 

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal 
egyezően – 1 759,5 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 
növekedést elsősorban a tervezés időpontjában még nem tervezhető belföldi és európai 
uniós forrásból származó pályázati bevételek magyarázzák. 

A céltartalékból a KSH fejezet intézményei – a minimálbér és garantált bérminimum 
2018. évi növekedésére, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára, valamint 
a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált 
illetményváltozásának kiadásaira tekintettel – összesen 32,9 millió forint 
többlettámogatásban részesültek. 

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 
2018. évben lakásépítési támogatásban 8 fő részesült, összesen 16,5 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) 2018. 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.) 
alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) 
feladatokat a KSH elnöke látja el. 

A KSH feladatait és hatáskörét 2018. évben a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény (a továbbiakban: statisztikai törvény), illetve az Országos Statisztikai 
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Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 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 2018-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és 
átfogó célkitűzését megvalósítania: 

− a hivatali szervezetfejlesztés keretében előírt feladatok ellátása; 
− az akkreditációs eljárások 2018. évre ütemezett feladatainak végrehajtása a 

Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai körében; 
− az adatszolgáltatói terhek szisztematikus mérési rendszerének kialakítása, az 

értékelés nyomán, valamint az adminisztratív és alternatív adatforrások körének 
bővítésével az adatszolgáltatói terhek csökkentésére irányuló intézkedések 
megvalósítása; 

− adatfeldolgozások integrálása; 

− a tájékoztatásra kész adatok adatbázisának kialakítása; 

− regiszterek egységes kezelésének kialakítása, integrálása; 

− a gyümölcsös ültetvény összeírással összefüggő 2018. évi feladatok ellátása; 
− a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság 

növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással; 
− a 2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak, eredményeinek 

közzétételével összefüggő 2018. évi feladatok teljesítése; 
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− az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer 2018. évi feladatainak ütemterv szerinti 
végrehajtása; 

− az EU tervezett új keretjogszabályaival összefüggő előzetes felkészülésből eredő 
feladatok ellátása; 

− a vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai 
feladatainak előkészítése, 2018. évre ütemezett feladatok teljesítése; 

− nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) egyedi célra történő 
bevezetéséből eredő 2018. évi statisztikai feladatok ellátása; 

− a területi statisztika megújítása; 
− a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő 2018. évi statisztikai 

feladatok 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; 
− az ENSZ fenntartható fejlesztési célokhoz (SDG) kapcsolódó fejlesztések, 

koordinációs feladatok ellátása; 
− a 2021. évi népszámlálás előkészítése; 
− az identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése; 
− az általános adatvédelmi rendelet által meghatározott feladatok ellátása. 

A KSH 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

A KSH 2018. évben a statisztikai törvény alapján 202 adatátvételből, az OSAP 
részeként 136 adatgyűjtésből és 6 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat. 
A KSH 2018. évben 205 gyorstájékoztatót és 149 egyéb kiadványt jelentetett meg, 
adatai 28 676 alkalommal jelentek meg a sajtóban, 7 sajtóeseményre és 378 
sajtóinterjúra került sor, honlapjának magyar nyelvű oldalait 5,7 millió, angol nyelvű 
oldalait 0,6 millió látogató kereste fel. A személyes ügyfélforgalom részeként 357 
telefonon mintegy 5 500, elektronikus levél formájában közel 3 500 ügyfél kereste fel a 
KSH információszolgálatát. A KSH kutatószobáiban, illetve a közös KSH-MTA 
kutatószobában 2018 végén összesen 85 kutatás folyt. 

2018. év kiemelt eseménye volt a V4 országok statisztikai vezetőinek értekezlete, 
melynek végén a négy statisztikai hivatal vezetője együttműködési megállapodást írt 
alá, illetve a 140 vendég részvételével megrendezett 40. Nemzetközi Időmérleg 
konferencia. 

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 
893 munkatársának több mint 40 ezer tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a 
belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 1 039 fő részvételével 59 képzést szervezett. 

2018. 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 modernizációs folyamat részeként – helyzetértékelést követően – 2018. évben 

− megtörtént az KSH elektronikus adatgyűjtési rendszere, az ELEKTRA call 
centerének megújítása, valamint az ügymenet egyszerűsítése, az elektronikus 
kérdőívek felülvizsgálata, ezáltal az adatszolgáltatók számára jobb szolgáltatás 
biztosítása, 

− megújult a térstatisztika, amely olyan globális célok monitorozását és ezáltal a célok 
elérését teheti lehetővé, mint az SDG (Sustainable Development Goals – 
Fenntartható Fejlesztési Célok), 

− fejlesztésre került a Felhasználói véleménykutatási rendszer, amelynek 
köszönhetően a felhasználók ismételt terhelése nélkül folyamatosan frissülő adatok 
nyújthatóak a tervezési, javaslattételi és döntéshozatali folyamatokhoz, 

− létrehozásra került a Szolgáltató Centrum, amely a hivatalba érkező minden 
felhasználói kérést egy csatornán keresztül kezel magas minőségben, ezáltal javul a 
szolgáltatások minősége és csökken az átlagos ügyintézési idő, 

− lezárult a biztonságos környezetben való adathozzáférési csatornák (kutatószoba, 
távoli hozzáférés, távoli végrehajtás) fejlesztése, amely a kutatói támogatás 
javításával, a technikai eszközök fejlesztésével, a határidők rövidítésével és a 
folyamatok egyszerűsítésével növeli a kutatók elégedettségét,  

− 2018. február 1-jétől a lakossági adatfelvételek szervezése, ezen belül a kérdezők 
toborzása, kiválasztása, kompetenciaképzése, eszközökkel, kellékekkel való 
ellátása, az összeírási körzetek kialakítása, az összeírás előrehaladásának nyomon 
követése átkerült a Statisztikai Elemző Központ Kft-hez (Statek Kft.). 

A statisztikai törvényhez kapcsolódó feladatok ellátása 

A statisztikai törvény rögzíti, hogy a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainál a Nemzeti 
Statisztika Gyakorlati Kódexén alapuló akkreditációs eljárásokat kell végrehajtani. 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. 
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2018-ban 5 akkreditációs eljárás került lezárásra és további 3 eljárás volt folyamatban 
év végén. 

Az új OSAP kormányrendelet kihirdetése a statisztikai törvényben meghatározott 
határidőben, 2018. november 27-én megtörtént. A teljes OSAP határidőre (2018. 
december 15.), új struktúrában közlésre került a KSH honlapján. 

Gyümölcsös ültetvény összeírás 

A KSH 2018. február 14. és április 16. között az Európai Parlament és a Tanács 
rendeletének megfelelően hajtotta végre a gyümölcsösültetvény-összeírást. Az összeírás 
során azokat az alma-, bodza, cseresznye-, dió-, kajszi-, körte-, meggy-, őszibarack-, 
illetve szilvaültetvény használókat írták össze, akik a 2500 m2 területnagyságot elérő 
árutermelő ültetvényükre 2017-ben támogatást igényeltek. A teljes körű összeírás 
információval szolgál a hazai gyümölcsös ágazat szakmai szereplői, döntéshozói, 
gazdálkodói számára az árutermelő gyümölcsös területek fő jellemzőiről, gazdasági 
potenciáljáról. 

Köszönhetően a gazdálkodók együttműködésének és határidőre történő pontos 
adatszolgáltatásának, a gyümölcsösültetvény-összeírás első eredményeit rekordidő alatt, 
másfél hónappal az összeírás befejezését követően publikálta a KSH. A felmérés közel 
15 ezer gyümölcstermesztő gazdaság több mint 37 ezer ültetvényére terjedt ki. Az 
adatfelvétel során kimagaslóan magas (51%) volt az online kitöltés aránya. 

Az összeírás végeredményeként 73 ezer hektárnyi gyümölcsös területről rendelkezik a 
KSH szerkezeti adatokkal. Az adatszolgáltatás során most először volt rá lehetőség, 
hogy a válaszadók a kérdőíveken megjelöljék, hogy szeretnének-e tájékoztatást kapni az 
összeírás eredményéről. Több mint 7600-an éltek is ezzel a lehetőséggel, nekik a 
megadott e-mail címeken, közvetlenül küldte ki a KSH az összeírásból származó 
eredményeket, megköszönve az együttműködésüket és a hiteles adatszolgáltatást. 

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 felvétel összeírási időszaka 250 településen, 189 
fő összeíró bevonásával történt. 

A harmadik hullámban részt vevő országok – köztük Magyarország – első 
eredményeinek publikálása 2019-re várható. A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános és 
kutatható, és az adatbázison alapuló elemzések a foglalkoztatás-, valamint az 
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oktatáspolitika – különösképpen a felnőttképzés – számára fontos következtetések 
levonására lesznek alkalmasak. A tervek szerint a felvételt tízévenként megismétlik. 

A háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvétel 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. március 1. és május 10. között végezte a 
Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételt, amely a háztartások gazdasági 
aktivitását hivatott felmérni. A felmérés, amelyet 2005 óta évente uniós módszertan 
szerint végez a KSH, mintegy 10 ezer háztartásban méri fel azok jövedelmi helyzetét, 
fogyasztását, valamint lakás- és életkörülményeit. A felmérésből kapott adatok 
kiemelkedő fontosságú információt jelentenek a háztartások aktuális gazdasági 
viselkedésének megértéséhez, adatokból képet kaphatunk a jövedelmi viszonyaikról, 
fogyasztási és megtakarítási szokásaikról. A felmérés célja, hogy uniós szinten 
összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások gazdasági helyzetéről, 
életkörülményeiről. 

A feldolgozott adatokat a KSH 2018. decemberében publikálta. A tagállamok validált 
adatai az Eurostat honlapján érhetők el. 

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 
tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése által a projekt kiemelt célja 
továbbá a döntéshozatal és a helyi szolgáltatások támogatása. 

A projekt keretében a Központi Statisztikai Hivatal feladata annak megállapítása, hogy 
az egyes települések programja összhangban áll-e a projekt célkitűzéseivel, a konkrét 
megvalósítás, esetleges további közreműködők bevonása a települések hatásköre. A 
partnerség tagjaként Szeged városának kutatói feltárták, hogy az elsősorban Romániából 
és Szerbiából érkező, valamint az ausztriai vagy németországi tartózkodás után 
Szegedre hazatérő fiatalok igényeinek jobb kiszolgálása lehet az önkormányzat 
intézményfejlesztési célja, beleértve a fiatal családok számára lényeges óvodai ellátást, 
ami összhangban van a projekt célkitűzéseivel. 

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. 

Az EAR rendszer eszköztárának módszertani fejlesztése, módszertani kézikönyv írása, a 
szakfőosztályok támogatáskérési igényeinek kiszolgálása meta és feldolgozás-
módszertani oldalon (EAR műveletek, függvények specifikálása, fejlesztésbe 
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formájában, illetve konkrét EAR feldolgozástervek készítésével) az Informatikai 
szolgáltató főosztály közreműködésével elkészült. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvénynek való megfelelés keretében a kötelezően igénybe veendő központi 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz, valamint a Központi Elektronikus 
Ügyintézési Szolgáltatásokhoz (KEÜSZ-ökhöz) csatlakozott a KSH. A Hivatal a NISZ 
által nyújtott, kötelezően igénybe veendő szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásokból és KEÜSZ-ökből az alábbiakat veszi igénybe: Személyre szabott 
ügyintézési felület (SZÜF), Központi azonosítási ügynök (KAÜ), Rendelkezési 
nyilvántartás (RNY), összerendelési nyilvántartás (ÖNY), Gazdálkodó szervezetek 
számára biztosított tárhely (Cégkapu). Emellett a KSH biztosítja az e-Papír szolgáltatás 
útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal 
nem támogatott. 

Revíziós politika megjelenése 

A felhasználók statisztikai adatokkal szemben támasztott jellemzően legfontosabb 
követelményei az időszerűség (az adatok a lehető leghamarabb legyenek elérhetőek), 
illetve a pontosság (az adatok a jellemezni kívánt jelenséget minél jobban, a valóságot 
minél inkább közelítő módon írják le). Mivel ezek a követelmények gyakran egymásnak 
ellentmondóak – a felhasználók a lehető leghamarabb szeretnének adatokhoz jutni, már 
azelőtt, hogy a kívánt pontosság elérését lehetővé tevő mennyiségű és minőségű 
információ rendelkezésre állna –, ezért a hivatalos statisztikát előállító szervezeteknek 
egyensúlyt kell teremteniük közöttük. 

Ennek érdekében a KSH 2018. évben megalkotta revíziós politikáját, az adat-
felülvizsgálat általános alapelveit tartalmazó dokumentumot, amely elősegíti a revíziós 
módszerek átláthatóságát, azok könnyebb megértését, ezáltal erősíti a hivatalos 
statisztikába vetett bizalmat, illetve könnyebbé teszi az adatok megértését, használatát. 

Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektek, pályázatok 

Összesen 42 darab, 2018. évi beadási határidejű, az Európai Bizottság által közzétett 
Grant pályázati felhívás érkezett a KSH-ba. A közzétett pályázati felhívásból 23-ra 
nyújtott be a Hivatal önállóan vagy más Statisztikai Hivatal koordinálása alatt pályázati 
anyagot. 

A Grant pályázati aktivitás folyamatosan javul: 2015-ben még csak 30%-os volt, 2016-
ban már 38%-os, 2017-ben 54%-os, 2018-ban 55%-os. 

A be nem nyújtott pályázási arány örvendetesen folyamatosan csökkenő tendenciát 
mutat. 2015-ben ez 70%-os arány volt, 2016-ban 62%-ra, majd 2017-ben 46%-ra, 2018-
ban 45%-ra csökkent. A főosztályok 19 Grant pályázati felhívás esetében döntöttek 
arról, hogy nem kívántak pályázatot benyújtani. 

Pénzügyi szemléletben 2018. január 1-jén a KSH által elnyert, folyamatban lévő 
pályázatok száma 43 volt, amelyekből 

− 39 db Grant konstrukció összesen 2 892 927,65 €, azaz 895 071 815 Ft szerződés 
szerinti EU finanszírozási értékben; 
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− 1 db operatív programból (PIAAC – GINOP-VEKOP forrásból) finanszírozott 
szerződés összesen 612 411 382 Ft szerződés szerinti finanszírozási értékben; 

− 2 db Európai Uniós egyéb forrásból finanszírozott szerződés (YOUMIG és 
MAKSWELL projektek) összesen 529 503,00 €, azaz 163 828 228 Ft szerződés 
szerinti finanszírozási értékben; illetve 

− 1 db Eurostat által kiírt és elnyert tender (ESDS TENDER) 2018-as évre vonatkozó 
szerződése maximum 13 500 € azaz 4 176 900 Ft értékben hozott bevételt. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 479,2 millió 
forint volt, ebből a személyi juttatások 5 796,5 millió forintot, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 249,9 millió forintot, a dologi kiadások 
1 873,6 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 millió forintot, a 
beruházások 506,1 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb 
felhalmozási kiadások 32,8 millió forintot tettek ki. 

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 753,2 millió forint, támogatási előirányzata 
8 726,0 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 9 479,2 753,2 8 726,0 5 796,5 1 266 

Módosítások jogcímenként          

- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
szerinti minimálbér és garantált 
bérminimum 2018. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

8,9 0,0 8,9 7,4 0 

- 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat és 
1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

15,5 0,0 15,5 13,0 0 

- 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 
alapján a Központi Maradvány-
elszámolási Alapból történő 
átcsoportosítás 

164,7 0,0 164,7 110,2 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezettől 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,1 0 

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

-353,3 0,0 -353,3 -338,4 -25 
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- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (belföldi és nemzetközi 
pályázatok) 

643,2 643,2 0,0 8,0 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -137,4 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 631,6 631,6 0,0 82,1 0 

2018. évi módosított előirányzat  10 592,8 2 028,0 8 564,8 5 543,5 1 241 

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10 592,8 millió forintra, a 
bevételi előirányzat 2 028,0 millió forintra, a támogatási előirányzat 8 564,8 millió 
forintra módosult. 

A KSH 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 348,7 9 479,2 10 592,8 9 744,1 85,9 92,0 

ebből: személyi juttatás 5 971,4 5 796,5 5 543,5 5 483,0 91,8 98,9 

Bevétel 776,0 753,2 1 396,4 1 396,4 179,9 100,0 

Támogatás 8 865,5 8 726,0 8 564,8 8 564,8 96,6 100,0 

Költségvetési maradvány 2 338,8 0,0 631,6 631,6 27,0 100,0 

Létszám (fő)  1 184** 1 266* 1 241 1 124** 94,9 90,6 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 5 971,4 millió forinthoz képest 8,2%-kal 
csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban az átlagos 
statisztikai állományi létszám csökkenése miatt – 3,6%-kal, míg a külső személyi 
juttatások 53,3%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások csökkenését az 
összeírások végrehajtásával összefüggő szervezeti változások magyarázzák. 

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 
1 266 fő volt. A 2018. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen 
álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 1 124 főt tett ki. A 2018. évi 
átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a személyi összetételben 
bekövetkezett változások miatt – 4,8%-kal, 338 187 forintra nőtt. 

A dologi kiadások 2018. évi teljesítése (2 461,2 millió forint) 105,7 millió forinttal 
(4,5%-kal) növekedett. 

A beruházások összege 852,8 millió forinttal (73,1 %-kal) csökkent, a felújításoké pedig 
46,8 millió forinttal (21,4%-kal) növekedett a 2017. évi teljesítéshez képest, amelynek 
legfőbb oka az áthúzódó kifizetések évek közötti változása. 
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A KSH a 2018. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően informatikai gépek, 
berendezések, felszerelések, illetve szoftverek beszerzésére, valamint a vagyonkezelt 
ingatlanokkal összefüggő legfontosabb beruházásokra, felújításokra fordította. 

A felhalmozási kiadások magas összege ellenére – az értékcsökkenés miatt – az 
immateriális javak nettó értéke 109,7 millió forinttal (41,4 %-kal) csökkent.  

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások, valamint 
a Keleti Károly utca 5-7. épület homlokzatfelújítása térítésmentes átvételének hatására –
283,0 millió forinttal (10,4 %-kal) növekedett. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 281,4 millió forinttal 
(34,2%-kal) csökkent, amely döntő részben az az elavult, használatra alkalmatlan 
informatikai eszközök, szerverek selejtezésére vezethető vissza. 2018. évben a gépek, 
berendezések, felszerelések esetén a 0-ra leírt eszközök aránya a 2017. évi 69,2%-ról 
2018-ban 69,1%-ra csökkent; az elhasználódottsági mutató ugyanakkor 80,5%-ról 
86,1%-ra növekedett. 

A költségvetési bevételek 2018. évi teljesítése (1 396,4 millió forint) 620,4 millió 
forinttal növekedett 2017. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az 
európai uniós pályázati forrásokból realizált bevételek növekedése. 

A 2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 32,5 millió forint bevétel 
keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény. 

2018. évben 75 ezer forint értékvesztés elszámolására került sor, behajthatatlan 
követelés 9 ezer forint volt. 

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 631,6 millió forintot tett ki, amelyből 
30 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege – az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján – a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlájára 2018. április 10-én átutalásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 143 ezer forint kötelezettségvállalás 
meghiúsult, emiatt – az Ávr. 152. § (2) bekezdésére tekintettel – a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlájára 2018. augusztus 29-én átutalásra került. A 
költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási 
dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – 
teljes körűen felhasználásra került. 

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványából (848,7 millió forint) 25,2 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány döntő részben a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből 
keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap részére 2019. április 3-án 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 2019. évre; 

− a 2018. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 
2019. 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 
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induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában 
álló Kft. a számára előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2018. évben 
a KSH-tól 747,3 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. 

2018-ban a beiratkozott olvasók száma – a 2017. évi 5 319 főhöz képest – 5 292 fő, a 
kölcsönzött dokumentumok száma – a 2017. évi 83 953 darabhoz képest – 87 238 db 
volt, azaz a könyvtárhasználat intenzitása 2018. évben is nőtt. 

Szakterületi kompetenciaközpontként az intézmény 2018-ban tizenegy alkalommal 
tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási 
intézményeknek, összesen 240 főnek. A KSH Könyvtár emellett óvodásoknak szánt 
könyvtárismertető programot dolgozott ki, amely játékos foglalkozáson keresztül 
mutatja be a gyerekeknek a könyvtárat, a könyvtárhasználat alapjait. Ennek 
eredményeképpen 132 gyermek látogatott el szervezett alapon az intézménybe, akik 
közül negyvenegyen váltak a KSH Könyvtár beiratkozott használójává. 

A KSH Könyvtár állománya 2018-ban 15 192 db dokumentummal gyarapodott, év 
végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 972 807 db volt. 

Az intézmény a 2018. év folyamán négy kiadványt jelentetett meg, és a Nemzetközi 
Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak négy száma jelent meg. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 340,7 
millió forint volt, ebből a személyi juttatások 139,3 millió forintot, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,6 millió forintot, a dologi kiadások 
31,8 millió forintot, a beruházások 142,0 millió forintot tettek ki. 

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási 
előirányzata 335,7 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

340,7 5,0 335,7 139,3 47 

Módosítások jogcímenként      
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- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
szerinti minimálbér és garantált 
bérminimum 2018. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

3,9 0,0 3,9 3,2 0 

- 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat 
és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján a központi 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2018. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

0,9 0,0 0,9 0,7 0 

- Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer működtetésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezettől 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

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

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

-20,5 0,0 -20,5 16,4 0 

- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma pályázaton elnyert 
támogatás; ÁFA visszaigénylés; 
személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlása) 

8,1 8,1 0,0 2,7 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -1,5 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 38,7 38,7 0,0 1,3 0 

2018. évi módosított előirányzat  372,8 51,8 321,0 162,1 47 

A kiadási előirányzatok 32,1 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 46,8 millió 
forinttal növekedtek, a támogatások 14,7 millió forinttal csökkentek. A módosítások 
következtében a kiadási előirányzatok 372,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 
51,8 millió forintra, a támogatások 321,0 millió forintra változtak. 

Az intézmény 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 259,4 340,7 372,8 272,1 104,9 73,0 

ebből: személyi juttatás 154,2 139,3 162,1 157,7 102,3 97,3 

Bevétel 44,8 5,0 13,1 13,1 29,2 100,0 

Támogatás 237,5 335,7 321,0 321,0 135,2 100,0 

Költségvetési maradvány 15,8 0,0 38,7 38,7 244,9 100,0 

Létszám (fő)  44** 47* 47 42**  95,5 89,4 
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*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

A 2018. évi kiadási teljesítés a 2017. évi teljesítés 104,9%-át tette ki. 

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 154,2 millió forinthoz képest 3,5 millió 
forinttal (2,3%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – 
elsősorban a garantált bérminimum emelkedése következtében – 3,9 millió forinttal 
(2,6%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 0,4 millió forinttal (6,1%-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 42 főt tett ki. 

Az intézmény munkatársainak 2018. évi átlagilletménye – elsősorban a garantált 
bérminimum emelkedésének köszönhetően – az előző évhez képest 7,5%-kal, 267 656 
forintra növekedett. 

A dologi kiadások 2018. évi teljesítése 9,3 millió forinttal (17,7%-kal) maradt el a 2017. 
évi teljesítéstől, amit elsősorban a külföldi folyóiratok kifizetésének 2019. évre való 
áthúzódása magyaráz. 

2018. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 37,8 millió forint volt, amelyet az 
intézmény ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokra, felújításokra, informatikai 
eszközök, térképtároló szekrények, könyvek és egyéb kisértékű eszközök beszerzésére 
fordított. A beszerzéseknek köszönhetően 2018. évben a gépek, berendezések, 
felszerelések esetén a nettó érték 21,7 millió forinttal növekedett; a 0-ra leírt eszközök 
aránya a 2017. évi 78,8%-ról 2018-ban 51,7%-ra; az elhasználódottsági mutató 89,7%-
ról 62,7 %-ra csökkent. 

Az intézmény költségvetési bevételei 31,7 millió forinttal (70,8%-kal) maradtak el a 
2017. évi teljesítéstől amiatt, hogy a 2017. évben – a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján biztosított – 32,0 millió forint rendkívüli bevételt tartalmazott. 

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 38,7 millió forintot tett ki, amely 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A költségvetési maradvány 
összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra 
2018. év folyamán teljes körűen felhasználásra került. 

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa (100,7 millió forint), amelyből 100,1 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,6 
millió forint összegű maradvány a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből 
keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap részére 2019. április 1-jén átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezésének oka, hogy a 2018. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő 
pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2019. évre, mely a 2018. évben elindult 
fejlesztések miatt a korábbi évekhez képest nagyobb volument jelent. 
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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 2018-ban is az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelően 
végezte az alapító által meghatározott alapkutatási feladatokat a demográfia klasszikus 
területein (pl. termékenység, házassági/párkapcsolati/ mozgalom, halandóság, migráció, 
korszerkezet), illetve a kutatási lehetőségekre és igényekre reagálva egészítette ki kutatási 
profilját az alapkutatásokhoz igazodó, ám azokat ki is egészítő program- és 
projektkutatásokkal. 2018-ban az alapkutatások színvonalának fenntartása mellett kutatási 
profilja tovább bővült. 

Az Intézet 2018. évi alapkutatási tevékenységeken részben túlmutató kiemelt feladata volt 
a 2017-2022. időszak meghatározó intézeti projektjének, a Magyar Születési 
Kohorszvizsgálatnak (a továbbiakban: KOHORSZ) a folytatása. 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 2018. évben a várandós kutatás lebonyolításának biztosítása, 
valamint a féléves gyermekeket vizsgáló 2. hullám kutatási anyagainak kidolgozása és az 
adatfelvétel elindítása, szervezése volt az Intézet fő feladata. 

2018. évben nyolc önálló kiadványa jelent meg az Intézetnek, ezen túl az Intézet kutatói 
több, mint hetven tudományos publikáció szerzői, társszerzői voltak. 

A 2018-as év kiemelt jelentőségű kiadványa volt az Intézet Demográfiai Portré 2018. 
Jelentés a magyar népesség helyzetéről című kiadványa, mely az elmúlt évek, bizonyos 
esetekben évtizedek legfontosabb demográfiai változásait, fejleményeit mutatta be, 
felhasználva a KSH népmozgalmi adatbázisát, a népszámlálási és mikrocenzus adatokat, 
speciális felmérések és az Intézet Életünk Fordulópontjai című demográfiai 
panelvizsgálatának adatait. 
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A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 166,8 
millió forint volt, ebből a személyi juttatások 117,2 millió forintot, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23,9 millió forintot, a dologi kiadások 
25,7 millió forintot tettek ki. 

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 35,5 millió forint, eredeti támogatási 
előirányzata 131,3 millió forint volt. 

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 166,8 35,5 131,3 117,2 24 

Módosítások jogcímenként      

- Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
szerinti, tudományos kutatói munkakört 
betöltő közalkalmazottak 2018. évi 
garantált illetményváltozása miatti 
előirányzat-átcsoportosítás  

3,7 0,0 3,7 3,1 0 

- Egyéb működési többletbevételek 
(operatív programhoz kapcsolódó 
támogatási szerződés – KOHORSZ 
felvétel, működési bevételek) miatti 
előirányzat-módosítások 

314,5 314,5 0,0 201,1 3 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -3,2 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 143,5 143,5 0,0 97,2 9 

2018. évi módosított előirányzat  628,5 493,5 135,0 415,4 36 

A kiadási előirányzatok 461,7 millió forinttal, bevételi előirányzatok 458,0 millió 
forinttal, a támogatások 3,7 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a 
kiadási előirányzatok 628,5 millió forintra, a bevételi előirányzatok 493,5 millió 
forintra, a támogatások 135,0 millió forintra változtak. 

Az Intézet 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

 

 

 

 

 

4445



Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 214,0 166,8 628,5 296,6 138,6 47,2 

ebből: személyi juttatás 136,7 117,2 415,4 192,7 141,0 46,4 

Bevétel 202,6 35,5 350,0 350,0 172,8 100,0 

Támogatás 143,4 131,3 135,0 135,0 94,1 100,0 

Költségvetési maradvány 11,5 0,0 143,5 143,5 1 247,8 100,0 

Létszám (fő)  28** 24* 36 31**  110,7 86,1 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

A kiadások az előző évhez viszonyítva 82,6 millió forinttal (38,6%-kal) növekedtek, 
ezen belül a személyi juttatások 56,0 millió forinttal (41,0%-kal) növekedtek, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,0 millió forinttal 
(22,9%-kal), a dologi kiadások 20,2 millió forinttal (52,3%-kal), az egyéb működési 
célú kiadások 0,4 millió forinttal (400,0%-kal) haladták meg az előző évi teljesítést, míg 
a beruházások 2,0 millió forinttal (54,1%-kal) elmaradtak attól. 

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 – 17,2 millió forinttal (13,4%-
kal), a külső személyi juttatások – elsősorban a KOHORSZ-hoz kapcsolódó kiadások 
miatt – 38,8 millió forinttal (461,9%-kal) növekedtek. 

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi 
létszám 24 fő volt. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 31 főt tett 
ki, amelynek legfőbb oka, hogy a 2018. évben folytatódott 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 4,9%-kal 365 925 forintra növekedett. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését a személyi 
juttatások összegének növekedése magyarázza. 

Az Intézet dologi kiadásai 20,2 millió forinttal (52,3%-kal) növekedtek az előző évhez 
viszonyítva a KOHORSZ-hoz kapcsolódó kiadások miatt. 

Az Intézet 2018. évi költségvetési bevételei 147,4 millió forinttal (72,8%-kal) haladták 
meg a 2017. évi teljesítést, tekintettel arra, hogy az Intézet 2018. évben a KOHORSZ 
programmal összefüggésben eseti jelleggel, jelentős összegű pályázati bevételt realizált. 
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Az Intézet 2017. évi költségvetési maradványa (143,5 millió forint) teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó 
kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2018. év folyamán került 
felhasználásra. 

Az Intézet 2018. évi költségvetési maradványa 331,9 millió forint, amelyből 331,4 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány (0,5 millió Ft) a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből 
keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap részére 2019. március 27-én átutalásra került. A maradvány keletkezésének főbb 
okai az alábbiak: 

− KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2019. évre áthúzódó 
felhasználása; 

− a 2018. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része 
áthúzódott a 2019. 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 

483,4 904,1 753,9 

6.2 Fejezeti stabilitási tartalék 126,1 0,0 0,0 

6.3 Fejezeti általános tartalék 9,8 9,8 0,0 

6. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
összesen 

619,3 913,9 753,9 

 

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 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint alakultak: 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 483,4 0,0 483,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 420,7 46,9 373,8 

- Előző évi maradvány igénybevétele 46,9 46,9 0,0 

- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 373,8 0,0 373,8 

2018. évi módosított előirányzat 904,1 46,9 857,2 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 
2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 487,1 483,4 904,1 753,9 154,8 83,4 

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

Bevétel 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Támogatás 483,4 483,4 857,2 857,2 177,3 100,0 

Költségvetési maradvány 44,0 0,0 46,9 46,9 106,6 100,0 

* megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az 
alábbi táblázat tartalmazza: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- gazdasági társaság (1db) 747,3 0,0 747,3 

- egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap 6,6 0,0 6,6 

Összes kifizetés 753,9 0,0 753,9 

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó statisztikai közfeladatokra – egyedi 
döntéssel 857,2 millió forint támogatást hagyott jóvá, melyből 150,2 millió forint került 
2018. december 31-ig átutalásra. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt 
közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette. 

Az alcím 2017. évi költségvetési maradványa 46,9 millió forintot tett ki, melyből 6,6 
millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. A 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó 
kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2018. év folyamán került 
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felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege az Ávr. 150. § 
(4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került. 

Az alcím 2018. évi költségvetési maradványa 150,2 millió forintot tett ki, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 
a 2018. évben aláírt támogatási szerződéshez kapcsolódó utolsó kifizetés 2019. évre 
áthúzódó pénzügyi teljesítése eredményezi. 

6. cím 2. alcím FEJEZETI STABILITÁSI TARTALÉK 

A fejezeti stabilitási tartalék felhasználására – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 21. § (4a) bekezdésével összhangban - a 
1806/2018. (XII.23.) Korm. határozatban foglaltak szerint került sor. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 126,1 0,0 126,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -126,1 0,0 -126,1 

- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban előírt, 
fejezeti stabilitási tartalékot érintő átcsoportosítás 

-126,1 0,0 -126,1 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 
2017. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 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 2018. évben nem képződött. 

6. cím 3. alcím FEJEZETI ÁLTALÁNOS TARTALÉK 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 Áht. 33. § (3) bekezdés 
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b) pontja alapján – a KSH elnökének, mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
rendelkezése alapján kerülhet sor. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 9,8 0,0 9,8 

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

2018. évi módosított előirányzat 9,8 0,0 9,8 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 
2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 9,8 9,8 0,0 - - 

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

Támogatás 0,0 9,8 9,8 9,8 - 100,0 

* megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal 

Az alcímen maradvány 2018. évben 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány képződött, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére 2019. április 4-én átutalásra került. 

Budapest, 2019. július 22. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KIADÁSOK 12 309,2 10 606,0 -- 11 066,71 764,566,071,510 606,0 12 508,0

1. Költségvetési szerv 11 822,1 9 986,7 -- 10 312,81 764,5-354,7197,69 986,7 11 594,1

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

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

01/01  Személyi juttatások 6 262,3 6 053,0 -- 5 833,4253,5-323,1137,66 053,0 6 121,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 621,5 1 301,4 -- 1 278,168,6-59,727,01 301,4 1 337,3

01/03  Dologi kiadások 2 446,6 1 931,1 -- 2 563,21 159,079,615,01 931,1 3 184,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 34,2 0,3 -- 1,827,8----0,3 28,1

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

02/06  Beruházások 1 174,2 648,1 -- 352,0-14,6-46,618,0648,1 604,9

02/07  Felújítások 230,3 20,0 -- 267,8281,6----20,0 301,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 53,0 32,8 -- 16,5-11,4-4,9--32,8 16,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 487,1 619,3 -- 753,9--420,7-126,1619,3 913,9

487,1 619,3 -- 753,9--420,7-126,1619,3 913,9

BEVÉTELEK 1 030,0 793,7 -- 1 759,5950,715,1--793,7 1 759,5

1. Költségvetési szerv 1 023,4 793,7 -- 1 759,5950,715,1--793,7 1 759,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 410,1 -- -- 860,7813,846,9---- 860,7

1. Költségvetési szerv 2 366,1 -- -- 813,8813,8------ 813,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 44,0 -- -- 46,9--46,9---- 46,9

TÁMOGATÁSOK 9 729,8 9 812,3 -- 9 887,8--4,071,59 812,3 9 887,8

1. Költségvetési szerv 9 246,4 9 193,0 -- 9 020,8---369,8197,69 193,0 9 020,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 483,4 619,3 -- 867,0--373,8-126,1619,3 867,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 256,0 -- -- 1 197,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 256,0 -- -- 1 197,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 860,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 441,3
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Központi Statisztikai Hivatal ( 01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés  - és feldolgozás )1

KIADÁSOK 11 348,7 9 479,2 -- 9 744,11 251,4-326,9189,19 479,2 10 592,8

1 Működési költségvetés 9 909,4 8 920,3 -- 9 147,3990,6-322,0171,18 920,3 9 760,0

 / 1 Személyi juttatások 5 971,4 5 796,5 -- 5 483,0-47,3-336,3130,65 796,5 5 543,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 426,6 5 452,2 -- 5 228,4------5 452,2 5 283,4

Külső személyi juttatások 544,8 344,3 -- 254,6------344,3 260,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 548,6 1 249,9 -- 1 202,04,3-62,625,51 249,9 1 217,1

 / 3 Dologi kiadások 2 355,5 1 873,6 -- 2 461,21 007,676,915,01 873,6 2 973,1

Készletbeszerzés 57,1 57,8 -- 63,4------57,8 78,2

Kommunikációs szolgáltatások 969,4 702,2 -- 999,8------702,2 1 347,0

Szolgáltatási kiadások 656,6 519,6 -- 704,9------519,6 732,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 118,3 119,9 -- 129,2------119,9 136,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 554,1 474,1 -- 563,9------474,1 679,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33,9 0,3 -- 1,126,0----0,3 26,3

Nemzetközi kötelezettségek 0,7 0,3 -- 0,6------0,3 0,6

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 0,2-------- 25,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 33,1 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 439,3 558,9 -- 596,8260,8-4,918,0558,9 832,8

 / 6 Beruházások 1 167,3 506,1 -- 314,526,4--18,0506,1 550,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 147,2 150,9 -- 71,6------150,9 107,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 189,5 47,2 -- 70,7------47,2 70,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 495,6 156,2 -- 71,7------156,2 146,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 87,3 44,2 -- 33,9------44,2 109,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 247,7 107,6 -- 66,6------107,6 116,7

 / 7 Felújítások 219,0 20,0 -- 265,8245,8----20,0 265,8

Ingatlanok felújítása 168,9 15,7 -- 205,6------15,7 205,6

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 3,7-------- 3,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,6 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 46,5 4,3 -- 56,5------4,3 56,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 53,0 32,8 -- 16,5-11,4-4,9--32,8 16,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32,0 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

21,0 32,8 -- 16,5------32,8 16,5

BEVÉTELEK 776,0 753,2 -- 1 396,4619,823,4--753,2 1 396,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83,0 70,8 -- 488,6417,8----70,8 488,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

83,0 70,8 -- 488,6------70,8 488,6

4 Működési bevételek 517,0 516,8 -- 544,4--27,5--516,8 544,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5,7 6,5 -- 4,5------6,5 4,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 368,1 360,6 -- 388,8------360,6 388,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 13,5 7,2 -- 10,7------7,2 10,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 97,9 107,4 -- 106,8------107,4 106,8

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- 1,2-------- 1,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 31,5 35,0 -- 32,3------35,0 32,3

5 Felhalmozási bevételek 0,3 0,2 -- 1,0--0,8--0,2 1,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 0,2 -- 1,0------0,2 1,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 143,6 132,6 -- 334,5202,0----132,6 334,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 143,6 132,6 -- 334,5------132,6 334,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32,1 32,8 -- 27,9---4,9--32,8 27,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

32,1 32,8 -- 27,9------32,8 27,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 338,8 -- -- 631,6631,6------ 631,6

8 Maradvány igénybevétele 2 338,8 -- -- 631,6631,6------ 631,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 338,8 -- -- 631,6631,6------ 631,6

Maradvány igénybevétele 2 338,8 -- -- 631,6631,6------ 631,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 338,8 -- -- 631,6-------- 631,6

TÁMOGATÁSOK 8 865,5 8 726,0 -- 8 564,8---350,3189,18 726,0 8 564,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 865,5 8 726,0 -- 8 564,8---350,3189,18 726,0 8 564,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 865,5 8 726,0 -- 8 564,8---350,3189,18 726,0 8 564,8

Központi, irányító szervi támogatás 8 865,5 8 726,0 -- 8 564,8---350,3189,18 726,0 8 564,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 184,0 -- -- 1 124,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 631,6 -- -- -- -- -- -- -- 848,7

KSH Könyvtár ( 08121 Könyvtári tevékenység )4

KIADÁSOK 259,4 340,7 -- 272,141,8-14,54,8340,7 372,8

1 Működési költségvetés 244,9 198,7 -- 234,356,332,14,8198,7 291,9

 / 1 Személyi juttatások 154,2 139,3 -- 157,7-0,219,13,9139,3 162,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 147,6 138,1 -- 151,5------138,1 154,3

Külső személyi juttatások 6,6 1,2 -- 6,2------1,2 7,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

38,0 27,6 -- 33,20,25,40,927,6 34,1

 / 3 Dologi kiadások 52,5 31,8 -- 43,255,67,6--31,8 95,0

Készletbeszerzés 18,3 2,6 -- 10,3------2,6 21,8

Kommunikációs szolgáltatások 3,9 3,9 -- 3,9------3,9 5,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások 20,5 20,4 -- 20,4------20,4 50,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,2 -- -- 0,2-------- 0,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,6 4,9 -- 8,4------4,9 17,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- 0,20,7------ 0,7

Nemzetközi kötelezettségek 0,2 -- -- 0,2-------- 0,2

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 14,5 142,0 -- 37,8-14,5-46,6--142,0 80,9

 / 6 Beruházások 3,2 142,0 -- 35,8-50,3-46,6--142,0 45,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 5,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 111,8 -- --------111,8 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 26,3-------- 26,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,7 -- -- 2,0-------- 3,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,5 30,2 -- 7,5------30,2 9,1

 / 7 Felújítások 11,3 -- -- 2,035,8------ 35,8

Ingatlanok felújítása 8,9 -- -- 1,6-------- 29,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,4 -- -- 0,4-------- 6,8

BEVÉTELEK 44,8 5,0 -- 13,13,15,0--5,0 13,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,4 -- -- 2,52,5------ 2,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,4 -- -- 2,5-------- 2,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32,0 -- -- 0,60,6------ 0,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32,0 -- -- 0,6-------- 0,6

4 Működési bevételek 11,4 5,0 -- 10,0--5,0--5,0 10,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 0,5 -- 0,2------0,5 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3,6 3,4 -- 3,5------3,4 3,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,2 1,0 -- 1,2------1,0 1,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 5,4 -- -- 4,1-------- 4,1

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15,8 -- -- 38,738,7------ 38,7

8 Maradvány igénybevétele 15,8 -- -- 38,738,7------ 38,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 15,8 -- -- 38,738,7------ 38,7

Maradvány igénybevétele 15,8 -- -- 38,738,7------ 38,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15,8 -- -- 38,7-------- 38,7

TÁMOGATÁSOK 237,5 335,7 -- 321,0---19,54,8335,7 321,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 237,5 335,7 -- 321,0---19,54,8335,7 321,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 237,5 335,7 -- 321,0---19,54,8335,7 321,0

Központi, irányító szervi támogatás 237,5 335,7 -- 321,0---19,54,8335,7 321,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 44,0 -- -- 42,0-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 38,7 -- -- -- -- -- -- -- 100,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )5

KIADÁSOK 214,0 166,8 -- 296,6471,3-13,33,7166,8 628,5

1 Működési költségvetés 210,3 166,8 -- 294,9462,0-13,33,7166,8 619,2

 / 1 Személyi juttatások 136,7 117,2 -- 192,7301,0-5,93,1117,2 415,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 128,3 110,7 -- 145,5------110,7 332,9

Külső személyi juttatások 8,4 6,5 -- 47,2------6,5 82,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

34,9 23,9 -- 42,964,1-2,50,623,9 86,1

 / 3 Dologi kiadások 38,6 25,7 -- 58,895,8-4,9--25,7 116,6

Készletbeszerzés 3,0 1,8 -- 2,5------1,8 14,4

Kommunikációs szolgáltatások 3,1 1,2 -- 2,9------1,2 10,4

Szolgáltatási kiadások 19,1 13,4 -- 34,8------13,4 61,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,6 3,0 -- 5,9------3,0 5,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6,8 6,3 -- 12,7------6,3 24,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 0,51,1------ 1,1

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 -- -- 0,5-------- 0,6

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 3,7 -- -- 1,79,3------ 9,3

 / 6 Beruházások 3,7 -- -- 1,79,3------ 9,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,9 -- -- 1,0-------- 6,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,3-------- 0,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,8 -- -- 0,4-------- 1,8

BEVÉTELEK 202,6 35,5 -- 350,0327,8-13,3--35,5 350,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 180,1 2,0 -- 329,1327,1----2,0 329,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

180,1 2,0 -- 329,1------2,0 329,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,70,7------ 0,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 7,8 8,5 -- 12,6--4,1--8,5 12,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 0,4 -- 0,2------0,4 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 6,2 6,3 -- 9,5------6,3 9,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,1 1,7 -- 2,6------1,7 2,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 0,1 -- 0,3------0,1 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 14,7 25,0 -- 7,6---17,4--25,0 7,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14,7 25,0 -- 7,6------25,0 7,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,5 -- -- 143,5143,5------ 143,5

8 Maradvány igénybevétele 11,5 -- -- 143,5143,5------ 143,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,5 -- -- 143,5143,5------ 143,5

Maradvány igénybevétele 11,5 -- -- 143,5143,5------ 143,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,5 -- -- 143,5-------- 143,5

TÁMOGATÁSOK 143,4 131,3 -- 135,0----3,7131,3 135,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 143,4 131,3 -- 135,0----3,7131,3 135,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 143,4 131,3 -- 135,0----3,7131,3 135,0

Központi, irányító szervi támogatás 143,4 131,3 -- 135,0----3,7131,3 135,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 28,0 -- -- 31,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 143,5 -- -- -- -- -- -- -- 331,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )6

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

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási 
információgyűjtés, -feldolgozás )

16

KIADÁSOK 487,1 483,4 -- 753,9--420,7--483,4 904,1

1 Működési költségvetés 487,1 483,4 -- 753,9--420,7--483,4 904,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 487,1 483,4 -- 753,9--420,7--483,4 904,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,6-------- 6,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 487,1 483,4 -- 747,3------483,4 897,5

BEVÉTELEK 6,6 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 44,0 -- -- 46,9--46,9---- 46,9

8 Maradvány igénybevétele 44,0 -- -- 46,9--46,9---- 46,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 44,0 -- -- 46,9--46,9---- 46,9

Maradvány igénybevétele 44,0 -- -- 46,9--46,9---- 46,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44,0 -- -- 46,9-------- 46,9

TÁMOGATÁSOK 483,4 483,4 -- 857,2--373,8--483,4 857,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 857,2--373,8--483,4 857,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 857,2--373,8--483,4 857,2

Központi, irányító szervi támogatás 483,4 483,4 -- 857,2--373,8--483,4 857,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,9 -- -- -- -- -- -- -- 150,2

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 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 126,1 -- -------126,1126,1 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 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 -- 9,8 -- --------9,8 9,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 9,8 -- --------9,8 9,8

 / 6 Beruházások -- 9,8 -- --------9,8 9,8

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

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

TÁMOGATÁSOK -- 9,8 -- 9,8------9,8 9,8

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,8 -- 9,8------9,8 9,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,8 -- 9,8------9,8 9,8

Központi, irányító szervi támogatás -- 9,8 -- 9,8------9,8 9,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 9,8
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

13 904 4001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 29 034 0003

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

557 400 05684

I.  besorolási osztály összesen 3 440 871 407828

II.  besorolási osztály összesen 234 103 084103

III.  besorolási osztály összesen 4 293 0002

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

4 279 605 9471 021

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 25 051 3003

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

28 472 1778

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 8 586 2622

A, B fizetési osztály összesen 2 328 5001

C, D fizetési osztály összesen 33 263 45613

E - J fizetési osztály összesen 93 785 23928

kutató, felsőoktatásban oktató 79 535 80818

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 271 022 74273

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

95 567 63117

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

25 378 2757

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

160 911 85179

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 281 857 757103

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 4 832 486 4461 197

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

0978

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 01 166

Üres álláshelyek száma az időszak végén 089

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 02

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

01 197

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

64 780 80320
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal

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

13 904 4001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 29 034 0003

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

557 400 05684

I.  besorolási osztály összesen 3 440 871 407828

II.  besorolási osztály összesen 234 103 084103

III.  besorolási osztály összesen 4 293 0002

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

4 279 605 9471 021

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

95 567 63117

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

25 378 2757

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

160 911 85179

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 281 857 757103

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 4 561 463 7041 124

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

905

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 082

Üres álláshelyek száma az időszak végén 83

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

1 124

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

13 215 0804

4 KSH Könyvtár

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 922 0001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

28 472 1778

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 8 586 2622

A, B fizetési osztály összesen 2 328 5001

C, D fizetési osztály összesen 29 488 45612

E - J fizetési osztály összesen 57 101 29618

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 134 898 69142

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 134 898 69142

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

42

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 46

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 2

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

42

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 16 129 3002
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXI.  fejezet

C, D fizetési osztály összesen 3 775 0001

E - J fizetési osztály összesen 36 683 94310

kutató, felsőoktatásban oktató 79 535 80818

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 136 124 05131

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 136 124 05131

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

31

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 38

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

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

31

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

51 565 72316
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Összefoglaló megállapítások 
 

A 2018. év a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA fejezet intézményei számára 
költségvetési, gazdálkodási szempontból kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó, eredményes 
év volt. A fejezet 2018. évi költségvetése biztosította az MTA és intézményei számára a 
szakmai feladatellátás forrásait. 

Az MTA 2018. évi költségvetési adatainak elemzése alapján a következő főbb 
megállapítások tehetők: 

- Az MTA fejezet 2018. évi jóváhagyott költségvetési támogatása 40 096,9 millió Ft 
volt – ami főként a kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési támogatások 
miatt – 12,8%-kal alacsonyabb volt az előző évinél. Ebből a költségvetési szervek 
(intézmények) támogatása 29 448,8 millió Ft, a fejezeti kezelésű támogatás összege 
10 648,1 millió Ft volt. Kiemelendő: 

= az 1 142 millió Ft infrastrukturális fejlesztési támogatás, 

= a Lendület program 3 540,9 millió Ft összegű támogatása, 

= az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpontjának és az Agrár-
innovációs Központ kialakításának 1 400,0 millió Ft összegű támogatása. 

- 2018-ban a fejezet tervezett bevétele 22 514,8 millió Ft volt, így a tervezett 
összkiadása a költségvetési törvényben 62 611,7 millió Ft-ot tett ki. 

- A tényleges felhasználási adatok alapján ugyanakkor a fejezet kiadása 
80 240,1 millió Ft volt, ami 17,6 milliárd Ft-tal, 28%-kal haladta meg a tervezettet. A 
fejezet tényleges saját bevétele 2018-ban 29 669,5 millió Ft volt, ami 31%-kal 
magasabb a tervezettnél, de 22%-kal alacsonyabb az előző évinél. 

- A költségvetési támogatás közel háromnegyede (72,6%) közvetlen kutatási 
célokat szolgált. Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi 
kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára kifizetett támogatás 
aránya 19,4%-ot tett ki, az igazgatási, jóléti feladatokra felhasznált összeg aránya 
8,0% volt. 

- A fejezet 2018. évi összesített alaptevékenységi maradványa (tárgyévben fel nem 
használt támogatása) 38,9 milliárd Ft  volt, ebből az intézmények maradványa 
38,7 milliárd Ft, a fejezeté 0,2 milliárd Ft .  

- Az MTA fejezet 2018-ban 4,9 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 2018-ban 5 446 fő volt, ez 
közel 1%-kal magasabb, mint a 2017. évi adat. A kutatók (beleértve a támogatott 
kutatócsoportok kutatóit is) száma 3 134 fő, ez 1,5%-kal alacsonyabb a 2017. évinél. 
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A 2018. évi gazdálkodást meghatározó főbb programok, események 

 

2018: eredményes év a tudományos életben 
 
A 2018-as évben a pályázati forrásokért folytatott versenyben az MTA kutatóhálózata a 
tavalyihoz hasonló, jó eredményeket ért el. Ezek közül Közép-Európában is egyedülálló és 
kiemelkedő eredmény volt egy ERC Synergy Grant pályázat elnyerése. A szinergiapályázatok 
különböző tudományterületek együttműködését támogatják annak érdekében, hogy az így 
keletkező eredmények új kutatási területeket alapozzanak meg. Az ERC-szinergiapályázat 
keretében az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, a Közép-európai Egyetem és a 
prágai Károly Egyetem együttműködésében egy hatéves kutatási program indulhat el 
9,8 millió euró támogatással. A nyertes pályázat célja, hogy a hálózattudomány és a 
gráfelmélet legújabb eredményeinek ismeretében elősegítse a nagy hálózatok működésének 
megértését. 

 

MTA Nemzeti Víztudományi Program 

2018-ban a Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) és a végrehajtását biztosító intézkedési 
terv elfogadásáról szóló 1110/2017. (III. 7.) számú Korm. határozatban foglaltaknak 
megfelelően folytatódott a munka az Akadémia elnöke által 2016-ban indított Nemzeti 
Víztudományi Program keretében. Fontos cél a vizek állapotának fokozatos javítása és a jó 
állapot elérése, a vízfolyások természetes állapotának megtartása. A kormányzati stratégiát is 
támogató Nemzeti Víztudományi Program keretében először elvi koncepció készült a magyar 
víztudományi kutatások fellendítéséről és a nemzetközi élvonalba emeléséről. A kutatási 
programot az MTA ÖK telephelyén, 50 millió Ft akadémiai forrásból működő Víztudományi 
Koordinációs Csoport dolgozta ki a Víztudományi Irányító Testület iránymutatásai alapján a 
magyarországi vízügyi és egyéb ágazatok szereplőinek bevonásával. A kutatási tervet több 
elismert hazai és nemzetközi szakértő is véleményezte a mérnökitől az ökológián át a 
társadalomtudományokig terjedő diszciplínák képviseletében  

A kutatási program hat fejezetre tagozódik: a biztonságos ivóvíz, a vízminőség, a fenntartható 
vízhasználat, a vízgazdálkodás, a vízi ökoszisztémák és a társadalmi konfliktusok. Az 
észrevételek figyelembevételével átdolgozott, 2018. március 22-i dátummal jóváhagyott 
kutatási terv teljes terjedelmében elérhető az MTA honlapján. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Nemzeti Kiválóság 
Programjának 2018. május 28-i döntése alapján az MTA Ökológiai Kutatóközpont, a 
Fővárosi Vízművek Zrt., a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Miskolci Egyetem szakmai képviseletével alkotott 
konzorcium a Nemzeti Víztudományi Programhoz kapcsolódva pályázatot nyert. A projekt 
fókuszában a Budapest ivóvízellátását is biztosító parti szűrésű rendszer hatékonyságának 
vizsgálata áll. A program megvalósításának teljes költsége több mint egymilliárd Ft, a 
támogatás összege ebből mintegy 995 millió Ft.  

A Nemzeti Víztudományi Programhoz kapcsolódóan 2018. június 4-én egy „Street science” 
rendezvény keretében rendezték meg a Víznapot az MTA Székházában és az előtte 
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elhelyezkedő parkolóban, ahol főként diákok ismerkedhettek meg a témakör aktuális szakmai 
kérdéseivel ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő előadások és bemutatók formájában.  

2018. november 15-én az MTÜ rendezvénysorozata keretében az MTA Székház 
Nagytermében szakmai konferenciát tartottak „Víztudományi nap” címmel. A konferencia 
előtt sajtótájékoztatóval jelentették be a „Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás 
multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig” című Nemzeti Kiválósági Program 
(NKFIH) elindulását. 

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 programot 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. 
A 3 éves program zárásaként 2018. március 19-én az MTA Székházában az MTA SZBK, az 
MTA Wigner FK és egyetemi partnereik kutatói a megvalósult kutatási eredményeket 
bemutató konferencián többek között lézerplazma-kutatásokról, a számítógépes képanalízisről 
és mesterséges intelligenciának az egysejt-kutatásban játszott szerepéről tartottak előadásokat. 
2018-ban folytatódtak az MTA ATK, MTA BTK, MTA KRTK és az MTA TK projektjei. Az 
MTA SZTAKI projektje záróbeszámolóját a 2018. év végén készítette el.  
2018-ban is indultak új projektek az MTA CSFK (2 projekt) és az MTA ÖK vezetésével: a 
„Gammavillanások detektálása nanoműholdak segítségével – prototípus űrműszer 
kifejlesztése (CAMELOT)” című, az MTA CSFK és az ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai 
Tanszék MTA Extragalaktikus Asztrofizika Támogatott Kutatócsoport, az MTA-ELTE 
Lendület Forró Univerzum Kutatócsoport, a C3S Kft., a Hirosimai Egyetem, a Masaryk 
Egyetem és a SOSA együttműködésében, valamint a „NANOMIN: Ásványképződési 
folyamatok nanoméretekben – a kristályok elemi cellájától a kontinentális léptékig” című, az 
MTA CSFK és az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, az MTA EK Műszaki 
Fizikai és Anyagtudományi Intézet, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, a Pannon 
Egyetem Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet Elektronmikroszkópos 
Laboratórium, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék és az MTA-ELTE 
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Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport együttműködésében. Az MTA ÖK „A 
társadalmi jóllét ökológiai alapjai – tájhasználat és klímaváltozás hatása vízi és szárazföldi 
ökoszisztémákra” című projektje is megkezdődött 2018-ban a Budapesti Corvinus 
Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködésben. 

 

 
MTA ATK Agrár-innovációs Centrum – Martonvásár (AIC  Projekt) 

 
Tervezett bekerülési költsége: 9 800 millió Ft. 
 
A Kormány 9,8 milliárd Ft forrást biztosított az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA 
ATK) fejlesztésére, továbbá egy látogatóközpont kialakítására. Az új kutatótömb fogadja 
majd be az MTA ATK jelenleg több telephelyen működő intézeteit, így a Mezőgazdasági 
Intézet mellé költözik a Növényvédelmi Intézet, valamint a Talajtani és Agrokémiai Intézet.  
 
Kutatótömb 
Az előző évben lebonyolított tervpályázat nyertese szerződés szerint megkezdte az új 
kutatótömb részletes terveinek kidolgozását. 2018 végére elkészült az engedélyes tervek első 
változata, melyet 2019 elejétől a kiviteli tervek kidolgozása követ.  
Az AIC projekt keretében a Fitotron felújítása az épület igényeit részlegesen kiszolgáló 
naperőmű beüzemelésével zárult. Megtörtént továbbá a műemlékvédelmi szempontokat 
figyelembe véve felújított „Mosoda” épület átadás-átvétele, melyben a négy intézetet 
kiszolgáló korszerű informatikai központ kap helyet.  
 
Látogatóközpont 
2018. év elején megkezdődött az Agroverzum Tudományos Élményközpont kivitelezése. A 
kiskastély épületének teljes rekonstrukcióját és az új épületrész megépítését követően, év 
végén megkezdődhetett az épület műszaki átadás-átvételi folyamata. A Látogatóközpont 
egyik kitüntetett célja, hogy elsősorban a fiatal generáció számára modern 
tudománykommunikációs eszközökkel tegye érdekessé és érthetővé az agrárkutatás céljait és 
eredményeit, ideértve a megújuló MTA Agrártudományi Kutatóközpont aktuális kutatási 
eredményeinek megismertetését. A véglegesített kiállítási szakmai tartalom és berendezések 
kivitelezése és leszállítása befejeződött, az Agroverzum 2019 márciusától látogatható.  
 
Brunszvik-kert  
2018. október végén adták át ünnepélyesen az MTA ATK, Martonvásár Város 
Önkormányzata és a Martonvásári Plébánia együttműködésében a projekt részeként megújult, 
mintegy 2 hektáros kastélyelőkertet, amely innentől kezdve közpark funkciót tölt be. A 
rekonstrukció során a kivitelező hetven őshonos faegyedet és több mint kétezer díszcserjét 
telepített, valamint az 1900-as évek eleji nyomvonallal az emberi szív kontúrját formázó 
úthálózatot alakított ki. 
 

Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új ku tatóháza 
 
Tervezett bekerülési költsége: 3 500 millió Ft. 
 
Az MTA kutatóhálózat-megújítási programjának részeként 2018-ban folytatódott az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) új kutatóháza építésének előkészítése. 
A Kormány a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új 
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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 3 500 millió Ft forrást biztosított.  
 
Az új épület kialakítására az MTA KOKI jelenlegi, Szigony utcai telephelyén kerül sor (1083 
Budapest, Szigony u. 43.). 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, bővül a géntechnológiai részleg, elválasztásra kerülnek az in vivo és 
in vitro kutatórészlegek. 150 fős előadóterem, poszterbemutatásra és fogadásokra is alkalmas 
hall, reprezentatív központi tér, 5 tárgyaló is rendelkezésre áll majd az épületben.  
 
A MTA KOKI új épülete építésének projektje 2016 őszén indult el. Azóta elkészültek a 
kiviteli tervek, szakértői szinten megtörtént a jóváhagyásuk, a projektgazdai jóváhagyás a 
még szükséges kormánydöntés függvényében születik majd meg. 
 
Az MTA vezetésének 2017. júniusi kezdeményezésére a Kormány nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a projektet az 51/2018. (III. 19.) 
számú Korm. rendeletben. További kormánydöntés szükséges az építési hatóság egyes 
előírásai (épületmagasság) alóli mentesítéshez és a forrás kormányzat általi kiegészítéséhez is. 
A vonatkozó kormánydöntés szakmai előkészítése és tárcaközi egyeztetése megtörtént, a 
kormányhatározat azonban még nem jelent meg. 

 
 

Megalakult az MTA Amerikai Magyar Bizottsága 
 

Négy, az Egyesült Államokban működő magyar tudósszervezet részvételével és a Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával újabb határon kívüli akadémiai testület alakult.  

A Magyar Tudományos Akadémia Amerikai Magyar Bizottsága (MTA AMB) egy 
ernyőszervezet, amelynek fő célja az Egyesült Államokban élő magyar tudósok, az MTA 
amerikai köztestületi tagjai és az Akadémia közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. 

Az új szervezet ennek érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az MTA-val, annak 
amerikai köztestületi tagjaival, az MTA bel- és külföldi területi bizottságaival, tanácsaival. 
Naprakész nyilvántartást vezet az akadémiai köztestület külső és tiszteleti, az életvitelszerűen 
az USA-ban tartózkodó rendes és levelező tagjairól, törekszik a köztestületi tagság 
létszámának gyarapítására, népszerűsíti az MTA-hoz való kötődést az amerikai magyar 
tudósközösségben. Támogatja a fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységét, 
tudományos tárgyú összejöveteleket, szimpóziumokat, tanácskozásokat, továbbképzéseket, 
előadásokat szervez. Terjeszti az Egyesült Államokban élő magyar tudósok eredményeit, és 
támogatja más tudományos szervezetekkel való együttműködésüket. A Magyar Tudományos 
Akadémia felkérésére közvetítő szerepet vállal szakértői vélemények elkészítésében, valamint 
amerikai szakemberek kiválasztásában az MTA szakértő testületeibe. 

Az Akadémia keretében 1996-ban jött létre a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül 
élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok előtt. Az MTA AMB immár az ötödik olyan 
határon kívüli testület, amely a Magyar Tudományos Akadémiához kötődik. 2007-ben a 
Kolozsvári Területi Bizottság (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, KAB), 2008-ban a Vajdasági 
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Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 
(SZMAT), 2015-ben pedig a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) alakult meg. 

Az MTA AMB tevékenységét elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiának az USA 
területén életvitelszerűen élő rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai, továbbá az MTA 
Amerikában élő külső köztestületi tagjai számára fejti ki a köztestületi tagságukból eredő 
egyes jogaik és kötelezettségeik gyakorlásának biztosítása érdekében. 

 
 

A 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónők, valamint kiskorú gyermeket egyedül nevelő 
kutatók számára, az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához 

szükséges értekezés megírásának támogatására kiírt pályázat 

 

A Magyar Tudományos Akadémia 2018-ban első alkalommal tette közzé a 14 év alatti 
gyermeket nevelő kutatónőknek, valamint kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutatóknak 
szóló, a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím megszerzésére irányuló kérelem 
benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatására hivatott pályázati felhívását. Az 
elnyert pályázat személyenként bruttó 1 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-
támogatást nyújt a kedvezményezetteknek, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy 
tizenkét hónapos támogatási időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti 
bontásban. 

A pályázati felhívásra a három nagy tudományterületről (bölcsészet- és 
társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok) 
összesen 32 pályázatot nyújtottak be, melyekből 10 pályázat támogatásáról döntött az MTA 
elnöke az általa felkért zsűri – szakmai és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével 
tett – javaslata alapján. A 10 nyertes közül 4 kutató az MTA kutatóintézet-hálózatában, 6 
pedig egyetemeken végzi kutatómunkáját, 8 kutatónő mellett 2, gyermekét egyedül nevelő 
férfi kutató is támogatásban részesült.  
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I. Az MTA fejezet összesített költségvetési adatai 
 

Az MTA fejezet – költségvetési törvényekben jóváhagyott – 2016–2018. évi előirányzatai az 
alábbiak: 

 adatok millió Ft-ban 
 2016. év 

(eredeti) 
2017. év 
(eredeti) 

2018. év 
(eredeti) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadás 56 194,8 68 945,5 62 611,7 90,8 
Költségvetési támogatás 37 393,2 46 002,3 40 096,9 87,2 
Bevétel  18 801,6 22 943,2 22 514,8 98,1 

  
Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretek év közben több alkalommal 
módosultak, beszámolási szempontból a fejezet költségvetési tényadatai pontosabb képet 
adnak a tárgyévi működésről. A tényadatokat az alábbi táblázat részletezi: 
 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadás 73 686,3 76 662,2 80 240,1 104,7 
Költségvetési támogatás 38 557,6 46 849,0 40 721,6 86,9 
Bevétel  57 693,3 37 908,5 29 669,5 78,3 
Előző évi maradványok 
igénybevétele 

18 416,5 40 981,1 49 076,5 119,8 

Az összesített költségvetési adatok szerint a fejezet kiadása 2018-ban 80 240,1 millió Ft 
volt. Az Akadémia 2018-ban fejezeti szinten 40 721,6 millió Ft költségvetési támogatást 
használt fel. A fejezet intézményeinél 29 669,5 millió Ft – államháztartási értelemben vett – 
bevétel keletkezett, ami 21%-kal alacsonyabb az előző évi bevételnél, ugyanakkor 31%-kal 
magasabb a tervezettnél. 

Az „előző évi maradványok igénybevétele” sor azt mutatja, hogy az előző évek költségvetései 
„el nem költött” részéből mennyit használtak fel a tárgyév során.  

2016-ban jelentős összegű többletbevétel keletkezett – a főként a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alapból elnyert – kutatási-fejlesztési pályázati támogatásokból, 
amelynek nagysága 31 milliárd Ft volt, ennek a tárgyévi felhasználása 2018-ban maradvány 
igénybevételként jelentkezett. 

A fenti két táblázat összehasonlításából jól látható, hogy a fejezet tényleges kiadásai 
rendszeresen és jelentősen meghaladják a tárgyévi terveket. (2018-ban 17,6 milliárd Ft-tal). 
A kiadásokat növeli az a körülmény is, hogy minden évben jelentős összegű maradvány 
keletkezik. 
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1. Költségvetési támogatás 
 
1.1. A 2018. évi költségvetési támogatás levezetése 

Az MTA fejezet (az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek 
(kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyéb intézmények], valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatok) 2018. évre elfogadott költségvetési támogatása 40 096,9 millió Ft volt. 

Az Országgyűlés által jóváhagyott „fejezeti támogatási főösszeg” az előző évihez képest az 
alábbiak szerint módosult: 

  adatok millió Ft-ban 

2017. évi eredeti támogatási előirányzat 46 002,3 
Változások:  
- Pedagóguséletpálya-modell támogatása +3,7 
- Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők béremelésének támogatása +1,4 
- Kutatói illetményfejlesztés támogatása +675,5 
- az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztésére –3 500,0 
- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont  

Látogatóközpontjának kialakítására –400,0 
- az MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

Agrár-innovációs Központ kialakítására –1 600,0 
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete +310,0 
- Kulturális illetménypótlék +69,5 
- Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos csökkenése –1,446,4 
- Szociális ágazati pótlék +3,1 
- Bolyai-ösztöndíj adómentessé tétele miatti járulékcsökkentés –167,2 
- Lendület program többlettámogatás +100,0 
- Határon túli tudósok és tudományos szervezetek többlettámogatása +45,0 
2018. évi költségvetési támogatás összesen:  40 096,9 

 

A fejezet 2018. évi költségvetési támogatása a 2017. évihez képest közel 12,8%-kal 
csökkent, amelynek fő oka, hogy a kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési 
támogatások 5,5 milliárd Ft-tal mérséklődtek, továbbá a bérek és ösztöndíjak után fizetendő 
szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent, így az adó-befizetési kötelezettség is, ezért 
mérséklődött a támogatás 1,5 milliárd Ft-tal.  

A 2018. évi költségvetési támogatásból 29 448,8 millió Ft-ot (a teljes keret 73,4%-át) 
intézményi támogatásra terveztünk (jellemzően működésre). A fennmaradó 10 648,1 millió 
Ft, 26,6% „fejezeti szinten” került meghatározásra, fejezeti kezelésű támogatásként. E 
források felosztása év közben pályázatok útján történt. 

2018-ban a fejezet címrendje két beruházási alcím kivételével nem változott. 
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Az MTA fejezet költségvetési címrendje 
 

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 

2018. év 
 
I. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 
 
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 támogatása 
VI/8. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi 
tagdíjak 
 
VI/9. Posztdoktori támogatások 
VI/10. Szakmai feladatok teljesítése 
VI/11. Kiválósági központok támogatása 
VI/12. Központi kezelésű felújítások 
VI/13. MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
fejlesztése 
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A fejezet költségvetési támogatásának egy része nem az MTA fejezetben kerül 
felhasználásra. Ennek oka, hogy az MTA több olyan programot működtet, illetve finanszíroz, 
amely a szűken vett fejezeti határokon átnyúlóan a teljes magyar tudományos közösséget 
szolgálja. (Ilyen fejezeti keret a Lendület program, és a támogatott kutatócsoportok 
rendszere.) Ehhez hasonlóan az MTA intézményrendszere is részesül más fejezetek 
forrásaiból (2018-ban ez 308,2 millió Ft-ot jelentett). 

Az alábbi levezetés az MTA fejezet 2018. 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  +308,2 

- A 2018. évi bérkompenzáció támogatása +75,5 

- Kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése  

 miatti többlet +241,0 

 Változás összesen  +624,7 

A fentiek alapján 2018-ban az MTA fejezetben felhasznált költségvetési támogatás összege 
40 721,6 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  

2016. év 2017. év 2018. év 

Támogatott kutatócsoportok (egyetemek) 2 677,5 2 749,5 2 859,8 
Lendület-kutatócsoportok támogatása (egyetemek) 1 525,4 1 587,9 1 734,6 
Posztdoktori támogatások (egyetemek) 303,3 300,0 312,1 
Összesen 4 506,2 4 637,4 4 906,5 
 

Az MTA fejezet 2018-ban több mint 4,9 milliárd Ft-tal támogatta a hazai – nem MTA-
kutatóintézetekben megvalósuló – tudományos kutatásokat, amivel továbbra is (OTKA nélkül 
is) a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozója maradt. 
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1. ábra: Az MTA felsőoktatáson keresztül nyújtott támogatása, 2016–2018 

 

1.3. A költségvetési támogatás felhasználási jogcímei 
 

A 2018-ban az MTA részére biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás 
felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: 

Felhasználás iránya 
2016. év 

(%) 
2017. év 

(%) 
2018. év 

(%) 
Közvetlenül kutatási célokra 70,6 74,6 72,6 
Országos kutatás- és tudóstámogatásra 21,6 16,5 19,4 
Igazgatási, jóléti feladatokra 7,8 8,5 8,0 
Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 0,0 0,4 0,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 
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A közvetlen kutatási célokra felhasznált támogatás aránya és az igazgatási kiadások 
részaránya a korábbi évekhez hasonló mértékű. 

 

2. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának megoszlása, 2018 

- Közvetlen kutatási célokra felhasznált költségvetési támogatás (72,6%) 
Ebbe a körbe tartozik: 
= a kutatóközpontok és kutatóintézetek működési célú támogatása, 
= a támogatott kutatócsoportok támogatása, 
= a fiatal kutatók pályázati támogatása, 
= az európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása, 
= a Lendület program, 
= a felújítás, beruházás és infrastruktúra-fejlesztési támogatások. 

- Országos kutatás- és tudóstámogatás (19,4%) 
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 (8,0%) 
Ebbe a körbe a következő feladatok sorolhatók: 
= MTA Létesítménygazdálkodási Központ támogatása, 
= jóléti intézmények támogatása, 
= az MTA Titkárság működtetése, 
= a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia működésének támogatása. 
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1.4. Magyarország és néhány környező ország K+F finanszírozási és létszám 
jellemzői 

 

Annak érdekében, hogy az MTA költségvetési beszámolója tágabb összefüggésben is 
értékelhető legyen, az alábbiakban bemutatjuk hazánk, az Európai Unió és néhány környező 
ország fő kutatási jellemzőit. (Ebben a fejezetrészben a legfrissebb adatok – a nemzetközi 
statisztikai adatszolgáltatások sajátosságai miatt – általában 2017. éviek). 

A hazai K+F ráfordítás GDP-hez viszonyított aránya 2008 és 2013 között mérsékelten nőtt, 
és – Csehországot és Szlovéniát kivéve – magasabb volt, 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). 2017-ben a GDP-arányos ráfordítás ismét 
növekedésnek indult (1,35%), és elérte a 2016-os visszaesés előtti szintet. A K+F ráfordítások 
összege jelentősen növekedett (1 672,9 millió euró). A GDP-hez viszonyított hazai K+F 
ráfordítási arány (1,35%) jelentősen elmarad ugyan az EU28 átlagosan 2% körüli ráfordítási 
arányától, de magasabb a lengyel, szlovák, román vagy a horvát aránynál (0,50–1,03%). 

 
Adatforrás: Eurostat 

3. ábra: Teljes K+F ráfordítás a GDP százalékában, 2006–2017 
 

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). 2017-ben az 1 főre jutó K+F ráfordítás ismét növekedett 
(170,8 euró/fő), és jelentősen felülmúlta a korábbi évek értékeit. Ezzel az értékkel 
Magyarország a régióban Csehország és Szlovénia mögé szorul, de megelőzi Szlovákiát, 
Lengyelországot, Romániát és Horvátországot. Az EU28 vonatkozó adata 622 euró/fő körül 
alakult 2017-ben. 

4475



A K+F ráfordítások szerkezetéről elmondható, hogy a piaci források mennyisége a vizsgált 
időszakban több mint kettő és félszeresére, a külföldi források volumene közel 
háromszorosára nőtt. Az állami költségvetési források 2015-ig – kisebb kilengésektől 
eltekintve – mérsékelt növekedést mutattak, 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). 
2017-ben ismét jelentősen nőtt az állami költségvetési források összege (164 975 millió Ft). 
Arányait tekintve a 2008 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). 2017-ben ismét átstrukturálódott a K+F források szerkezete, 
mivel újra növekedett az állami költségvetési források aránya (31,9%), ezzel párhuzamosan a 
külföldi és piaci források részaránya némileg csökkent. 

 
Adatforrás: KSH 

4. ábra: A hazai K+F források szerkezete, 2006–2017 
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Adatforrás: KSH 

5. ábra: Magyarország K+F ráfordításának szerkezete a források arányában, 2006–2017 
 
A kutatók (FTE – teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám) összes 
foglalkoztatottakon belüli aránya Magyarország esetében 2007 és 2013 között közepes 
mértékben nőtt (2007: 0,45%; 2013: 0,65%), a 2014–2016 közötti időszakban ugyanakkor 
csekély mértékben csökkent (2016: 0,60%). 2017-ben ismét nőtt a kutatók aránya (0,65%), az 
EU-átlaghoz képest (0,86%) azonban még mindig jelentős az elmaradás e tekintetben. 

 
Adatforrás: Eurostat 

6. ábra: A kutatók (FTE) aránya az összes foglalkoztatott százalékában, 2006–
2017 
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1.5. A 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, 20%-kal többen, mint 2006-ban. 
2015-ben az emelkedés megállt, és néhány száz fős csökkenés következett be, majd 2016-tól 
ismét növekedett a kutatói létszám, előbb csekély, majd jelentős mértékben (2016: 38 915 fő; 
2017: 42 729 fő). A kutatók száma mellett a K+F területen dolgozók (kutatók és 
segédszemélyzet együtt) teljes létszáma is folyamatosan növekedett az időszak jelentős 
részében (2007–2013). A 2014–2016 közötti években átmenetileg csökkent ez az érték (a 
K+F segédszemélyzet mintegy 10%-os létszámcsökkenése miatt), majd 2017-ben ismét 
növekedett, ezúttal jelentős mértékben (60 932 fő). 

 
Adatforrás: KSH 

7. ábra: A kutatói létszám alakulása Magyarországon, 2006–2017 

 

 
Adatforrás: KSH 

8. ábra: A K+F létszám alakulása Magyarországon, 2006–2017 
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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 (2 727 kutatóhely), majd 2017-ben a kutatóhelyek száma jelentősen nőtt (3 109 
kutatóhely). A legtöbb kutatóhelyet 2011 óta a vállalkozási szféra adja, ebben mindössze a 
2016-os év jelentett kivételt. 2017-ben mind a felsőoktatási, mind a piaci K+F kutatóhelyek 
száma nőtt, ez utóbbi jelentős mértékben, míg a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb 
kutatóhelyek száma tovább csökkent. Legnagyobb kutatói létszámmal a vállalkozási K+F 
kutatóhelyek rendelkeztek 2017-ben (vállalkozási K+F kutatóhelyek: 19 292 fő; felsőoktatás: 
17 324 fő; kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek: 6 113 fő). 

 
Adatforrás: KSH 

9. ábra: A kutató-fejlesztő helyek száma Magyarországon, 2006–2017 

 

 
Adatforrás: KSH 

10. ábra: A kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges létszáma Magyarországon, 2006–
2017 
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2. Bevételek 
 
2.1. Bevételi struktúra 

adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Működési, szolgáltatási bevétel,  
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

11 559,5 13 537,6 117,1 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,0 25,9 2590,0 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

4 430,4 3 985,2 90,0 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek 

6 523,9 11 258,5 172,6 

Finanszírozási (értékpapír) bevételek  710,0 - 

Intézményi bevételek összesen 22 514,8 29 517,2 131,1 

Fejezeti bevételek  152,4 - 

Mindösszesen 22 514,8 29 669,6 131,8 

 

Az intézményi saját bevételek több mint 30%-kal meghaladták a tervezett mértéket, aminek 
oka, hogy 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. 

 

 

  

4480



adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Működési, szolgáltatási bevétel, 
kamatbevételek, és egyéb 
bevételek 

10 393,7 12 255,2 13 537,6 110,5 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 

13 ,9 5 561,6 25,9 0,5 

Államháztartáson kívülről, 
külföldről származó bevételek 

3 870,7 3 784,3 3 985,2 105,3 

Államháztartáson belülről 
származó bevételek 

42 431,3 11 251,2 11 258,5 100,1 

Finanszírozási (értékpapír) 
bevételek 

650,0 4 731,3 710,0 15,0 

Intézményi bevételek összesen 57 359,6 37 583,6 29 517,2 78,5 

Fejezeti bevételek 333,8 324,9 152,4 46,9 

Mindösszesen 57 693,4 37 908,5 29 669,6 78,3 

 
 

 

 

11. ábra: Az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek saját bevételei, 
2016–2018 (millió Ft) 
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2.2. A pályázati bevételek alakulása 

 

Az akadémiai kutatóintézet-hálózat bevételei 2018-ban is meghatározó arányban 
pályázatokból származtak.  

A ténylegesen befolyt pályázati bevételek nagysága az előző évihez hasonló mértékű. . 

- A hazai pályázatok túlnyomó többsége az OTKA-tól és a Kutatási Technológiai és 
Innovációs Alapból származott, amelyek az összes pályázati bevételek 52%-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 40%-át teszik ki. 

 

 

12. ábra: Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek pályázati 
bevételei, 2016–2018 (millió Ft) 
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3. Kiadások 
 
3.1. Kiadási struktúra 

adatok millió Ft-ban 

Kiadási jogcímek 2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Személyi juttatások 28 641,7 34 200,3 119,4 
Munkaadókat terhelő járulékok 5 820,4 6 899,9 118,5 
Dologi kiadások 15 523,9 22 193,5 143,0 
Beruházási, felújítási kiadások 1 790,6 14 807,3 826,9 
Pénzeszközátadások 187,0 807,4 431,8 

Finanszírozási (értékpapír) kiadások  724,2 - 
Intézményi kiadások összesen 51 963,6 79 632,6 153,2 
Fejezeti kiadások 10 648,1 607,5 - 
Mindösszesen 62 611,7 80 240,1 128,2 

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 78 101,0 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 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Személyi juttatások 28 618,5 31 740,0 34 200,3 107,8 
Munkaadókat terhelő járulékok 7 943,7 7 287,0 6 899,9 94,7 
Dologi kiadások 18 966,1 19 956,5 22 193,5 111,2 
Beruházási, felújítási kiadások 11 134,0 9 461,5 14 807,3 156,5 
Összesen 66 662,3 68 445,0 78 101,0 114,1 

 
A beruházási kiadások változását főként az MTA éppen folyó nagyberuházásai okozzák. 
2016-ban az MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza építése volt a 
legnagyobb beruházási projekt, a 2016. évi beruházási kiadások között 3,3 milliárd Ft-tal 
szerepelt. 2016-tól megindultak az Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztései, a 
Látogatóközpont, valamint az Agrár-innovációs Centrum kialakítása. 2017-ben elkezdődött az 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet fejlesztése. 
 
A dologi kiadások és a személyi kifizetések az előző évihez képest kismértékben emelkedtek.  
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13. ábra: A kiadási jogcímek alakulása az MTA intézményeiben, 2016–
2018 (millió Ft) 
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4. A fejezeti források felhasználása, pályázatok 
 

A 2018. 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 
 
2018-ban az MTA két alkalommal írt ki kutatási infrastruktúra-fejlesztési pályázatot. A 
januári és őszi pályázati fordulók alapján a 2018. évi támogatásokat a táblázat utolsó oszlopa 
mutatja. (Összehasonlításként az előző két év adatait is közöljük.)  

adatok ezer Ft-ban 

Intézmény 2016. év 2017. év 2018. év 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 70 245 76 520 56 480 

MTA Atommagkutató Intézet 152 900 108 300 92 560 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 78 700 56 055 95 400 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 178 330 109 630 101 933 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 116 200 100 120 73 500 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 91 000 81 155 40 100 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 55 233 25 842 50 436 

MTA Nyelvtudományi Intézet 4 620 35 980 18 482 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 126 750 79 250 59 424 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 23 400 42 552 28 886 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 104 257 112 287 84 100 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 143 198 90 710 90 932 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 34 500 46 900 56 900 

MTA Természettudományi Kutatóközpont 119 855 159 700 125 300 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 205 530 174 640 109 970 

MTA Könyvtár és Információs Központ 91 000 54 862 57 000 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ  6 300 7 910 

MTA Üdülési Központ 12 230 14 870 11 118 

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 8 000 8 000 10 100 

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia  700 580 

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde   1 500 

MTA Titkárság (központosított közbeszerzés) 60 000 57 627  

Összesen 1 675 948 1 442 000 1 172 611 
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2. Felújítási támogatás 

A különböző létesítmények állagának megóvását, illetve tényleges megújítását szolgáló 
támogatás összege 2018-ban 718,1 millió Ft-ot tett ki. 

A felújítási támogatás intézményi kör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

adatok millió Ft-ban 

Intézmény 
2016. év 2017. év 2018. év 

M Ft % M Ft % M Ft % 
Kutatóhálózat 497,4 55,5 489,2 65,6 497,9 69,3 
Jóléti intézmények 43,3 4,8 55,5 7,4 45,3 6,3 
MTA Létesítménygazdálkodási Központ 302,7 33,8 165,0 22,1 100,2 14,0 
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága  49,6 5,5 36,2 4,9 74,7 10,4 
MTA Könyvtár és Információs Központ 3,9 0,4 - - - - 
Összesen 896,9 100,0% 745,9 100,0% 718,1 100,0% 

 

 

14–15. ábra: A felújítási támogatások felhasználása intézményi kör szerint, 2016–
2018 (millió Ft, illetve százalék) 

 
3. Lendület-kutatócsoport-pályázatok 

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben indult Lendület programjának keretében eddig 
164 kutatócsoport-vezető kapott csoportalakítási lehetőséget, ebből 87 Lendület-kutatócsoport 
akadémiai kutatóintézetben, 77 pedig egyetemen kezdte meg működését.  

A Lendület program 2018. évi pályázati felhívására összesen 105 érvényes pályázat érkezett. 
A pályázók 32 százaléka a bölcsészet- és társadalomtudományok, 32 százaléka az 
élettudományok, 36 százaléka pedig a matematikai és természettudományok területéről 
nyújtott be kutatási programot. A 21 nyertes közül heten az I., a 38 év alattiak, tizennégyen 
pedig a II. 35–45 év közöttiek kategóriájában indították el Lendület-kutatócsoportjukat. 
Tudományterületi megoszlásban nyolcan a bölcsészet- és társadalomtudományok, hatan az 
élettudományok, 7-en pedig a matematikai és természettudományok művelői. Akadémiai 
kutatóhelyen 8 nyertes pályázó alapíthatott önálló csoportot, 13 kutató pedig egyetemen. 
2018-ban, a program történetében ez idáig egyedülálló módon, 5 Lendület-kutatócsoport 
kezdte meg működését női csoportvezetővel az élén. 

A 2018. év folyamán tíz, 2013-ban indult Lendület-kutatócsoport zárta ötéves működését, 
ebből 4 akadémiai és 6 egyetemi kutatócsoport volt, további négy, 2014-ben indult akadémiai 
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kutatócsoport került véglegesítésre a hároméves beszámolásuk alapján, és egy 2016-ban 
alakult akadémiai kutatócsoport vezetője kérte csoportja megszüntetését. Így 2018 
januárjában 71, 2018 végén pedig 78 Lendület-kutatócsoport működött: 34 akadémiai 
kutatóhelyen, 44 pedig egyetemen.  

A Lendület program kezdetétől 2018. év végéig összesen 48 akadémiai kutatócsoport 
projektje zárult a támogatás intézményi beépülésével, 2 akadémiai kutatócsoport intézményi 
beépülés nélkül zárta tevékenységét, 31 egyetemi kutatócsoport működése ért véget az ötéves 
támogatási időszak végével, valamint 2 akadémiai és 3 egyetemi csoport megszűnt. 

A Lendület programban 2018-ban felhasznált 3 488,9 millió Ft támogatásból 
1 754,4 millió Ft az MTA intézményeiben, 1 734,5 millió Ft az egyetemeken hasznosult. 

 

 

16. ábra: A Lendület program évenkénti támogatási összege és a támogatott csoportok száma, 
2009–2018 
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A Lendület programra fordított támogatás 2018. évi összegét az alábbi táblázat mutatja be: 

Pályázat  
Kutatócsoportok 

száma (db) 

Támogatási 
összeg 

(ezer Ft) 

2012. évi pályázatok  11 244 566 

2013. évi pályázatok  10 75 397 

2014. évi pályázatok V. évi támogatás 17 651 483 

2015. évi pályázatok IV. évi támogatás 12 411 812 

2016. évi pályázatok III. évi támogatás 11 436 992 

2017. évi pályázatok II. évi támogatás 22 855 582 

2018. évi pályázatok I. évi támogatás 21 813 090 

Összesen  104 3 488 922 
 
A Lendület program 2018. évi intézmények szerinti támogatását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Intézmény / (kutatócsoportok száma) Támogatás 
(M Ft) 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont (1) 26,142 
MTA Atommagkutató Intézet (-)  
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (7) 205,896 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (6) 176,302 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont (2) 58,548 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (5) 186,697 
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (4) 109,275 
MTA Nyelvtudományi Intézet (2) 51,527 
MTA Ökológiai Kutatóközpont (1) 50,0 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (3) 118,820 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (1) 31,122 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (9) 378,138 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (-)  
MTA Természettudományi Kutatóközpont (9) 311,378 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (4) 50,527 
Az MTA kutatóintézmények összesen (54) 1 754,372 
Egyetemek összesen (50) 1 734,550 

Mindösszesen 3 488,922 
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17. ábra: Lendület-kutatócsoportok intézményenként, 2015–2018 (az adott évben támogatott 

csoportok száma) 

 

Az MTA kutatóhálózatán belül a legtöbb Lendület-kutatócsoport az MTA 
Természettudományi Kutatóközpontban és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban 
működik (9-9 Lendület-csoport kapott támogatást a 2018. év folyamán). Szintén jelentős 
számú kutatócsoport részesült támogatásban a 2018-as év során az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontban (7 Lendület-kutatócsoport), az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpontban (6 Lendület-kutatócsoport) és az MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézetben (5 Lendület-kutatócsoport). Az egyetemi Lendület-
csoportok többsége öt kutatóegyetemen (BME, DE, ELTE, SE, SZTE) összpontosul, más 
intézményekben mindössze 3 kutatócsoport működik a 2018 folyamán támogatásban 
részesülő 50 egyetemi Lendület-csoport közül. 
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18. ábra: Egy Lendület-kutatócsoportra jutó támogatás, 2016–2018 (millió Ft) 

 

Azon kutatócsoportoknál, amelyek teljes évre szóló támogatást kaptak 2018-ban, a támogatás 
összege 21,1 és 81,1 millió Ft között alakult. Egyes 2018-ban záró Lendület-
kutatócsoportok – a támogatások folyósításának ütemezéséből kifolyólag – 2018-ban már 
nem részesültek teljes évre szóló támogatásban. A legmagasabb csoportonkénti támogatási 
átlaggal 2018-ban az akadémiai kutatóhálózatban az MTA Ökológiai Kutatóközpont, az MTA 
Szegedi Biológiai Kutatóközpont és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
rendelkezett (39,6–50,0 millió Ft/csoport). A felsőoktatási intézmények közül az egy 
Lendület-kutatócsoportra jutó támogatás tekintetében a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem állt az élen (átlagosan 39,0-39,8 millió 
Ft/csoport). 
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4. Európai uniós és egyéb külföldi és hazai kutatóintézeti pályázatok kiegészítő 
támogatása  

2018-ban a rendelkezésre álló keretre az intézmények egy ütemben pályázhattak. A 
kutatóközpontok és kutatóintézetek összesen 645,6 millió Ft támogatásban részesültek, 
melyből 590 millió Ft a pályázat során, további 55,6 millió Ft pedig kiegészítő támogatásként 
került megítélésre 2018 szeptemberében. 

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. A pályázat támogatásának elosztása során legnagyobb részben kiegészítő 
támogatásokra irányult a támogatás, köztük hazai és az Európai Unió FP7 és H2020 
keretprogram pályázataira. A kiegészítő támogatás további forrást biztosított a pályázat során 
eddig is prioritást élvező külföldi forrást elnyert pályázatok további támogatására, köztük a 
nyertes TEAMING programok kiemelt támogatására. 2018-ban pályázati felkészülésre 
100 millió Ft-ot fordíthattak a kutatóközpontok és kutatóintézetek. 

 
5. Vendégkutatói pályázat  

A Vendégkutatói program keretében 2018-ban is lehetőség nyílt nemzetközileg kiemelkedő 
külföldi vendégkutatók magyarországi meghívására. A hazai kutatóhelyek, kutatócsoportok 
munkájában való részvételre meghirdetett „MTA Vendégkutatói Program 2018” pályázatra 
összesen 12 pályázatot nyújtottak be. A független bírálók és a zsűri véleménye alapján hozott 
támogatói döntés hat kutató meghívására adott lehetőséget, összesen 50,05 millió Ft 
összegben. A kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók 3–6 hónapot töltenek 
Magyarországon, bekapcsolódva az MTA egy-egy kutatóintézményének és 
kutatócsoportjának tudományos tevékenységébe. 

 

Befogadó intézet Kutató Hónap Támogatás 
(millió Ft) 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
Matthew 
Nicholas Hill 

3,5 8,75 

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája 
Gustaf A. 
Söderlind 

6 12,0 

MTA Nyelvtudományi Intézet 
Juliane Marie-
Luise House 

3 6,5 

MTA Természettudományi Kutatóközpont Andrea Ciliberto 6 9,6 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Sumiyoshi Abe 3 6,0 
MTA Ökológiai Kutatóközpont Taras K. Oleksyk 3 7,2 
 
 

6. MTA Posztdoktori Kutatói Program  
 
Az MTA Posztdoktori Kutatói Programjának keretén belül a 2018-ban meghirdetett Prémium 
posztdoktori pályázati felhívásra 150 érvényes pályázat érkezett. A 36 hónapon át adható, 
havi bruttó 600 ezer Ft bértámogatást 30 fiatal kutató nyerte el, a program számukra évente 
bruttó 2,4 millió Ft értékben dologi kiadásokra is keretet biztosít. A három tudományterületen 
(bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és 
természettudományok) egyenlően elosztva, 10-10 pályázó nyert támogatást. A nyertes 
pályázók 2018. szeptember 1. és 2019. január 1. között kezdték meg posztdoktori kutatásukat. 
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A posztdoktori támogatások 2018-ban a következőképpen alakultak: 

Pályázat 
Posztdoktorok 

száma 

Támogatási 
összeg 

(ezer Ft) 

2014. évi pályázatok  1 371 

2015. évi pályázatok  6 8 084 

2016. évi pályázatok (8 hónapra) 24 209 068 

2017. évi pályázatok (12 hónapra) 24 210 831 

2018. évi pályázatok (4 hónapra) 25 70 309 

Összesen 80 498 663 
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Az MTA kutatóhálózatának intézményei számára juttatott főbb 2018. 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 
(2018) 

Egy kutatóra 
jutó átlagos 
pályázati 
támogatás  

MTA ATK 1 487,3 56,5 43,5 26,1 23,8 8,0 10,4 168,3 0,36 

MTA ATOMKI 863,0 92,6 103,0 0,0 39,2 8,6 2,8 246,2 1,35 

MTA BTK 1 948,6 95,4 9,2 205,9 129,3 15,1 66,3 521,2 1,25 

MTA CSFK 830,6 101,9 54,2 176,3 34,0 2,7 0,0 369,1 1,79 

MTA EK 1 487,3 73,5 58,5 58,5 11,5 5,0 0,4 207,4 0,6 

MTA KOKI 712,3 40,1 26,5 186,7 54,0 12,4 0,0 319,7 1,65 

MTA KRTK 855,6 50,4 0,0 109,3 8,4 5,8 10,7 184,6 1,01 

MTA NYTI 468,5 18,5 0,0 51,5 6,2 9,2 16,5 101,9 0,73 

MTA ÖK 768,5 59,4 53,8 50,0 13,9 8,8 0,0 185,9 0,8 

MTA RAMKI 596,7 28,9 16,3 118,8 22,3 3,2 20,0 209,5 1,56 

MTA SZTAKI 875,1 84,1 40,6 31,1 72,6 0,4 11,7 240,5 1,03 

MTA SZBK 1 259,4 90,9 22,8 378,1 39,7 4,5 11,7 547,7 1,16 

MTA TK 834,1 56,9 0,0 0,0 8,6 3,7 19,8 89,0 0,52 

MTA TTK 1 940,8 125,3 10,1 311,4 39,6 18,3 16,7 521,4 1,08 

MTA WFK 1 689,6 110,0 59,5 50,5 248,2 15,2 0,0 483,4 1,3 

Összesen: 16 617,4 1 084,4 498,0 1 754,2 751,3 120,9 187,0 4 395,8 1,04 
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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, 2018 (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, 2018 év (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: 38 649,0 millió Ft 
 Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:  – millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:  38 649,0 millió Ft 
 Ebből: 
 Kutatási programok maradványa:  21 014,1 millió Ft 
 Egyéb intézményi maradványok: 5 122,9 millió Ft 
 Fejezeti többlettámogatásokból származó maradvány: 12 512,0 millió Ft 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Intézményi maradványok 39 954,6 48 527,0 38 649,0 79,6 
Fejezeti maradványok 755,6 232,4 191,5 82,4 

 

A 2018. évi vállalkozási maradvány 387,0 millió Ft. 

 
A fejezeti maradvány alakulása 

Az MTA központi feladatainak 2018. évi maradványa az alábbiak szerint alakult: 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása: 186,0 millió Ft 
Határon túli tudósok és tudományos szervezetek támogatása:  1,1 millió Ft 
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létesítése: 4,4 millió Ft 
Összesen         191,5 millió Ft  
Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 0,9 millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 190,6 millió Ft 

4496



6. Létszámok 
A kutatóhálózatban 2016-ig évről évre kismértékben csökkent a nem kutatói létszám, 
miközben a kutatók száma nagyjából stagnált. 2017-ben kismértékben ismét növekedésnek 
indult a nem kutatói állomány létszáma, majd 2018-ban a kutatók száma is bővült 
valamelyest. 

 

 

21. ábra: Az MTA kutatóközpontjainak és kutatóintézeteinek 
összlétszám-alakulása, 2016–2018 

 

Az MTA kutatóhálózatának legnagyobb átlagos statisztikai állományi létszámú intézménye az 
MTA Természettudományi Kutatóközpont (481 fő), míg a második legnagyobb létszámú az 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (474 fő). 

Legnagyobb kutatói átlaglétszámmal szintén az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
rendelkezik (348 fő), ez 43 fővel magasabb érték, mint a 2017. évi adat. 

2018-ban a legalacsonyabb átlagos statisztikai állományi létszámú intézmény a 
kutatóhálózaton belül az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (134 fő) és az MTA 
Nyelvtudományi Intézet volt (140 fő). A legkisebb kutatói átlaglétszámmal az MTA 
Nyelvtudományi Intézet (100 fő), az MTA Atommagkutató Intézet (101 fő), az MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (108 fő), valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont 
és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet rendelkezett 2018-ban (110-110 fő). 
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22. ábra: A kutatók és a nem kutatók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása az 
MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, 2016–2018 
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Az MTA 2 530 kutatójának több mint egyharmada nő (36,8%), kutatóközponti (intézeti) 
szinten azonban a megoszlás nagyon változatos képet mutat. Az alábbi ábra segítségével az 
egyes intézményeket, illetve részben az egyes szakterületeket is jellemző megoszlásról 
kapunk képet. A közvélekedést megerősítve az MTA Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézetben (7,3%), illetve az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézetben (9,7%) dolgozik arányaiban (és abszolút számok tekintetében is) a 
legkevesebb női kutató. A női kutatók egyedül az MTA Nyelvtudományi Intézetben vannak 
többségben (66,0%), de további hat kutatóközpontban, illetve kutatóintézetben haladja meg 
arányuk a 40%-ot (MTA Természettudományi Kutatóközpont, MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont). 

 

 

23. ábra: Nemek szerinti megoszlás az MTA-kutatóhálózatban, 2018 
 

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, 2018 
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II.  Az MTA vagyoni helyzete 
 
Az MTA vagyoni helyzete évek óta stabilnak mondható, sőt az elmúlt években inkább a nagy 
felújításokra, beruházásokra került át a hangsúly az ingatlangazdálkodás területén, a 
gazdasági társaságalapítások, megszüntetések kiegyenlítik egymást, így ezen a téren nincs 
hangsúlyeltolódás egyik irányba sem. A nagy beruházásokra, illetve az elnyert 
támogatásokból történő eszközbeszerzésekre tekintettel elmondható, hogy az MTA vagyona 
évről évre folyamatosan gyarapszik. 

2018. évben nagy ingatlanértékesítések nem történtek, összesen hat martonvásári külterületi 
földút került eladásra, amelyekre közérdekű célból (Martonvásár-Erdőhát településrész 
csatornahálózatának kibővítése) volt szükség Martonvásár Önkormányzatának. Az érintett 
utak nem képeztek számottevő ingatlanértéket, tekintettel arra, hogy korlátozottan 
piacképesek voltak.  

Ingatlanvétel a 2018. évben nem történt.  

Az MTA intézményhálózata által használt ingatlanok közül 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. 

Vagyongazdálkodási szempontból a 2018. év legfontosabb eseménye az Agrár-innovációs 
Centrum keretében kivitelezett Agroverzum Tudományos Élményközpont építészeti és belső 
építészeti munkáinak elkészülte. A látogatóközpont üzemeltetésére az ATK 
szervezetrendszerében a Tudománykommunikációs Osztály jött létre. Ezen új osztály nem 
csak Agroverzumot és a Beethoven Emlékmúzeumot üzemelteti, hanem a park körüli szakmai 
teendőket is ellátja. Így többek között kamarakoncert-sorozatot szerveznek, vezetett tematikus 
sétákat tartanak és egyéb , kulturális turisztikai feladatokat látnak el.  

 
1. A 2018. évi vagyoni helyzet részletes bemutatása 
 
Az MTAtv. 23. § értelmében az MTA vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény alapján az Akadémiának átadott vagyon. Idetartoznak az ingatlanok, az 
immateriális javak (szellemi tulajdon is), a tárgyi eszközök, a pénzeszközök, a befektetések és 
a részesedések is. 
 
 
Az egyes vagyonelemek arányának a 2017. 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 Ft) 2017. december 31-én és 2018. 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 egységes eljárásrend került kialakításra, 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

2,8%
29,7%

36,1%

3,7%

27,8%

2018. év

Immateriális javak (5 469,5 millió Ft)

Ingatlanok (58 542,1 millió Ft)

Egyéb tárgyi eszközök (71 019,5 millió Ft)

Részesedések (7 191,3 millió Ft)

Likvid eszközök (54 708,5 millió Ft)

Mindösszesen: 196 930,9 millió Ft
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2.2. Az ingatlanok értékének alakulása 

2.2.1. Változások az ingatlanállományban 

Ingatlanértékesítések 

• Martonvásári 6 db külterületi út értékesítése 

Az értékesítés tárgya: Martonvásár 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3 és 063/4 helyrajzi 
számú külterületi betonozott és földutak. Az utakat Martonvásár Város Önkormányzata 
vásárolta meg közérdekű beruházás (csatornahálózat bővítése) céljából.  

Az értékesített ingatlanok paraméterei: 

– 053/21 hrsz., teleknagyság: 497 m2, művelési ág: kivett út, 
– 0119 hrsz., teleknagyság: 13 649 m2, művelési ág: kivett út, 
– 064/26 hrsz., teleknagyság: 1 797 m2, művelési ág: kivett út, 
– 064/5 hrsz., teleknagyság: 7 382 m2, művelési ág: kivett út, 
– 0108/3 hrsz., teleknagyság: 2 095 m2, művelési ág: kivett út, 
– 063/4 hrsz., teleknagyság: 1 619 m2, művelési ág: kivett út. 

A zárt, meghívásos pályázattal történt értékesítés időpontja: 2018. december 11. 

Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: 2019. január 30. 

Az ingatlanok birtokának átadása: 2019. I. negyedév. 

Együttes értékesítési ár: 11 250 000 Ft. 

Befejezett felújítások 

Az MTA CSFK soproni főépületének felújítása 
Bekerülési költsége: 600 millió Ft 
 
Az MTA az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet soproni főépületének teljes külső és 
belső felújítására összesen bruttó 600 millió Ft összegű támogatást nyújtott. Az 1970-es évek 
legelején emelt panelszerkezetű épület homlokzata az évek során omlásveszélyessé vált, 
gépészeti berendezései energetikai és biztonsági szempontból egyaránt elavultak, 
használatában pedig az időközben megváltozott kutatási igényeknek sem felelt meg, így teljes 
körű felújításra szorult. 2017. október 16-án megtörtént a kivitelezői szerződéskötés és ezzel 
egyidejűleg a munkaterület átadása is. A kivitelező a felújítási munkát határidőre befejezte, 
2018 szeptemberében elkezdődött az épület birtokba vétele. A felújított épület a 2018. október 
29-ei MTA Széchenyi-napon került átadásra. Az épület a külső felújítás keretében teljes 
hőszigetelést és esztétikus homlokzati burkolatot kapott. A belső átalakításokkal kettő 
közepes méretű (egyenként 80 fő befogadására alkalmas) konferenciaterem, két kisebb 
előadó, két tárgyaló, a hallgatók, doktoranduszok és vendégkutatók számára egy-egy (8-10 
főre méretezett) közös kutatói tér, korszerű számítóközpont, geodéziai műszercsarnok és 
elektromágneses labor, valamint rekreációs tér jött létre. Megvalósult az épület teljes 
akadálymentesítése. Az automatizált, távvezérlésű épületfelügyeleti rendszer biztonságos, 
komfortos, hatékony üzemeltetést és épülethasználatot tesz lehetővé. Az épület egységes 
bútorozását az Intézetnek saját bevételeiből sikerült megoldania az egész kutatóközösség, de 
kiemelten a fiatal generáció megelégedésére. A megújult épület használatba vétele óta számos 
hazai és nemzetközi tudományos rendezvénynek adott helyet a vendégek legteljesebb 
elismerése mellett. 
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Az MTA Nyelvtudományi Intézet épületének teljeskörű felújítása 
Bekerülési költsége: 660 millió Ft 
 
Az MTA Nyelvtudományi Intézet épülete felújítási munkáinak megvalósítására 660 millió Ft 
összegű támogatást biztosított az MTA. A tervek összeállításánál a korábban készült 
épületfelmérési tanulmányon kívül az Intézetben működő kutatóosztályok részletes igényeit is 
figyelembe vették. 2016-ban megkezdődött a tervezés és a közbeszerzés, majd 2017. június 
végén a kivitelezés. Az MTA Nyelvtudományi Intézet felújított épületének 3039 m2-nyi 
összterülete hat szinten helyezkedik el. Az épület felújítása során elsősorban belsőépítészeti 
munkákat végeztek, többek között alaprajzi átalakításokat, akadálymentesítést, egy korszerű 
fogadóelőtér kialakítását, festést-mázolást, a burkolatok cseréjét, valamint megtörtént a 
személyfelvonó cseréje, az udvari homlokzat hőszigetelése, a kert alapvető rendjének 
kialakítása, az épület teljes gépészeti és épületvillamossági felújítása, új fűtési és hűtési 
rendszer, valamint egy korszerű tűz- illetve füstjelző rendszer kiépítése. Az épület felújítása 
2018. március 31-én befejeződött, a nyár folyamán az újonnan bebútorozott épületbe 
visszaköltözött az Intézet. Az intézeti kutatók és a korábbi épületet ismerő külsős partnerek 
kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket adtak, így ezek alapján a felújított épület 
használhatóságával és a beépített anyagok minőségével kapcsolatban egyértelmű 
elégedettségről tudunk beszámolni. 
 
2.3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása 

Az egyéb tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az intézmények hatásköre. Az MTA 
Alapszabályának rendelkezése szerint az 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi 
eszközök értékesítéséhez az MTA elnökének engedélye szükséges.  

2018. évben 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszköz értékesítésére egy esetben 
került sor. Az MTA TTK a 2001. november 22-én üzembe helyezett, 57,574 millió Ft bruttó 
beszerzési áron vásárolt összegfrekvencia-keltési spektroszkópiás berendezését elnöki 
engedéllyel, 2 millió Ft-os eladási áron értékesítette a Szegedi Tudományegyetem részére. 

 

3. A gazdasági társaságokban lévő részesedések alakulása 
2016-ban két akadémiai kutatóhely is sikerrel szerepelt a H2020 nagy presztízsű, ún. 
Widening-Teaming pályázatán. A pályázatok új kiválósági központok nonprofit gazdasági 
társasági formában történő alapítására irányultak. A két jövőbeni kiválósági központnak 
működési keretet adó gazdasági társaság alapítására 2018-ban került sor. 

Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis 
Egyetem a Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozására a HCEEM Nonprofit 
Kft. -t alapította meg. A gazdasági társaság 3 millió Ft jegyzett tőkével jött létre, melyből az 
alapítók 1-1 millió Ft befizetést teljesítettek. 

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet részvételével készített 
Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központ (EPIC projekt) pályázatban 
konzorciumi partner a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, külföldi 
konzorciumi partner a Fraunhofer Társaság. Az EPIC InnoLabs Nonprofit Kft.  3 millió Ft 
alaptőkével jött létre, melyből az MTA SZTAKI 2 280 ezer Ft-ot teljesít, ami 76% tulajdoni 
arányt biztosít. A Fraunhofer Társaság 720 ezer Ft jegyzett tőke befizetést teljesített, ami 24% 
tulajdoni arányú részvételt biztosít a számára. A társaságban a BME nem vesz részt 
tulajdonosként. 
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A részesedések értékét a két társaság jegyzett tőke befizetései növelték. 

Az MTA Vagyonkezelő Kft. üzletrészének értéke nem változott. 

A fenti változások eredményeként a részesedések értéke a 2017. évi 7 187 998 ezer Ft-ról 
7 191 278 ezer Ft-ra nőtt. 

 

3.1. Az MTA Vagyonkezelő Kft. 2018. évi gazdálkodásának összefoglalása 

A Kft. által tulajdonolt üzletrészek száma 2018 év végével 13-ról 12-re csökkent. Az MTA 
Vagyonkezelő Kft. értékesítette a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Non-
profit Rt.-ben lévő, 6 millió Ft névértékű, 28,57%-os tulajdonosi részarányt biztosító 
részvénycsomagját. Az üzletrész nyilvántartási ára a névértékkel megegyező volt. Az 
értékesítés névérték felett történt, a vételár 6 254 544 Ft volt, ami 2018. december 19-én 
beérkezett a Kft. bankszámlájára. 

A 2017. üzleti évet záró taggyűléseken, 2018 első félévében, az MTA Vagyonkezelő Kft. 
részére jóváhagyott osztalék összege az előző évi 162 millió Ft-tal szemben 191 millió Ft 
volt, ami a második félévben rendben be is érkezett a Kft. számlájára. Az osztalék növekedés 
mögött az Akadémiai Kiadó Zrt. eredményének növekedése áll. A kamatbevétele a Kft.-nek 
2017-ben 121 ezer Ft volt, ami 2018-ben 44 202 ezer Ft-ra nőtt. A növekedés Magyar 
Államkötvény vásárlásához kapcsolódott. 

A Kft. működési költsége 2017-ban 3,8 millió Ft volt, ami 2018-ban 7,3 millió Ft-ra nőtt. 
Ebből egyszeri többlet költség a DEAK Zrt. részvények értékesítését megalapozó cégértékelés 
400 ezer Ft + áfa áron, valamint 708  ezer Ft az elmúlt évekhez kapcsolódó, áfa-önrevízióhoz 
kapcsolódó, le nem vonható áfaigény-visszavonás.  

A 2017. évi adózott eredmény 159 millió Ft volt, ami az osztalék- és kamatbevételek 
növekedése miatt 2018-ban 225 millió Ft lett. 

Az MTA a Kft.-től 2017 során a teljes 2015. és 2016. évi adózott eredményt, összesen 
191,7 millió Ft-ot osztalékként elvonta, az MTA fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 
keretszámlára történt az osztalék utalása.  

A 2017. évi beszámolóval, 2018-ban jóváhagyott 158 594 ezer Ft, az adózott eredménnyel 
egyező összegű osztalékot a Kft. a kötelezettségek között tartja nyilván. 

 

3.2. Az MTA által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban, a 
vállalkozásoktól származó osztalékbevétel 

Az előző évi 4 osztalékfizető vállalkozással szemben 2 cégtől érkezett osztalék 2018-ban, a 
beérkezett osztalék összege azonban felülmúlja az előző évi osztalékbevételt. Az intézmények 
osztalékbevételként 50 398  ezer Ft-ot realizáltak, ami az előző évi 39 500  ezer Ft-os 
osztalékbevételt 28%-kal haladja meg. 

Az elért osztalékbevétel aránya a részesedések állományához viszonyítva az előző évi 1,7%-
os arányról 2,1%-ra nőtt. 
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III. Az akadémiai intézmények működési költségvetése 
 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 69 797,7 51 963,6 51 963,6 121 616,0 78 908,4 113,1 64,9 

ebből: személyi juttatás 31 738,1 28 641,7 28 641,7 44 685,5 34 200,3 107,8 76,5 

Bevétel 32 852,3 22 514,8 22 514,8 32 464,5 28 807,2 87,7 88,7 

Támogatás 46 273,9 29 448,8 29 448,8 40 307,3 40 307,3 87,1 100,0 

Előirányzat-maradvány 40 225,6     48 844,2 48 844,2 121,4 100,0 

Létszám (fő)  5 400 5 295    5 641  5 446 100,9 96,5  

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 51 963,6 22 514,8 29 448,8 28 641,9 5 295 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció támogatása 68,0 0,0 68,0 56,7 0 

Minimálbéremelés támogatása 248,5 0,0 248,5 207,6 0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 10 542,0 0,0 10 542,0 3 713,4 346 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 9 949,7 9 949,7 0,0 1 858,5 0 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -1 159,7 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 48 844,2 48 844,2 0,0 11 367,1 0 

Finanszírozási tételek 724,2 724,2 0,0 0,0 0 

2018. évi módosított előirányzat 122 340,2 82 032,9 40 307,3 44 685,5 5 641 
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1. Kutatóközpontok és kutatóintézetek 
Az alábbi táblázat az akadémiai kutatóintézet-hálózatot a 2018. évi struktúrában mutatja be: 

Az MTA 
kutatóközpontjai, önálló 

kutatóintézetei 

Törzs-
könyvi 

azonosító 
Székhely A kutatóközpontokat alkotó 

intézetek 

MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont 
www.agrar.mta.hu 
 

300519 Martonvásár 

Állatorvostudományi 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 
Közgazdaságtudományi 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 
Szilárdtestfizikai 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. Ezek közül az aktuális 
kutatási területek: a korábbi hibrid kukorica termesztésével, nemesítésével kapcsolatos 
kutatások, a poloskainvázió elleni fellépés segítése, a lisztérzékenyek számára megoldást 
jelentő csökkentett allergéntartalmú búzafajták nemesítéséhez szükséges alapkutatások, a 
klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó gabonafajták nemesítése és az állat- és 
növénybetegségek elleni védekezés. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 3 833,9 4 723,8 3 493,3 7 338,8 155,4 
Bevételek 8 564,6 12 712,5 3 493,3 13 284,6 104,5 
ebből:       
saját bevételek 6 118,0 2 689,6 2 006,0 1 991,3 74,0 
előző évi maradvány 430,3 4 730,6  7 988,8 168,9 
költségvetési 

támogatás 2 016,3 5 292,3 1 487,3 3 304,5 62,4 
Átlaglétszám 426 457 444 467 102,2 

 

MTA Atommagkutató Intézet 

Az intézet alaptevékenysége alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában, 
az atomfizikában és a részecskefizikában; fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása más 
tudományágakban (anyagtudomány és anyagvizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, 
orvos-biológiai kutatások, asztrofizika/űrkutatás és örökségtudomány) valamint az ezekhez 
szükséges módszerek és eszközök fejlesztése. Az Intézet stratégiai célja, hogy nemzetközileg 
jelentős kompetencia-központ legyen a kis gyorsítók alkalmazása, az ionnyaláb-fizika és az 
izotóptechnológia terén és legyen kiválósági központ a magszerkezetkutatás, a nukleáris 
asztrofizika, az izotópanalitika, a kvantumkorrelációk és a fotonokkal és ionokkal kiváltott 
molekulafizikai folyamatok kutatása, továbbá a kulturális örökségvédelem terén, valamint 
hatékonyan járuljon hozzá a regionális egyetemi képzéshez. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 510,7 1 757,1 1 514,9 3 563,8 202,8 
Bevételek 5 969,7 6 424,1 1 514,9 6 597,9 102,7 
ebből:       
saját bevételek 4 738,8 863,3 651,9 760,1 88,0 
előző évi maradvány 131,4 4 459,0  4 667,0 104,7 
költségvetési 

támogatás 1 099,5 1 101,8 863,0 1 170,8 106,3 
Átlaglétszám 174 182 180 182 100,0 
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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. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 2 672,3 2 818,8 2 248,6 3 527,7 125,1 
Bevételek 3 209,0 3 903,5 2 248,6 4 636,4 118,8 
ebből:       
saját bevételek 558,5 756,9 300,0 838,4 110,8 
előző évi maradvány 524,1 536,6  1 084,7 202,1 
költségvetési támogatás 2 126,4 2 610,0 1 948,6 2 713,3 104,0 
Átlaglétszám 386 406 400 418 103,0 

 

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 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 612,0 6 811,8 1 270,0 2 906,7 42,7 
Bevételek 3 375,0 8 721 ,2 1 270,0 3 959,9 45,4 
ebből:       
saját bevételek 1 823,9 5 651,1 439,4 717,6 12,7 
előző évi maradvány 341,6 1 762,9  1 909,4 108,3 
költségvetési 

támogatás 1 209,5 1 307,2 830,6 1 332,9 102,0 
Átlaglétszám 202 198 211 206 104,0 

 

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 
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katalízis, komplex funkcionális anyagok, mikro- és nanométeres méretű szerkezetek 
interdiszciplináris kutatása és az ún. megújuló energiaforrások területén. Kiemelhető az alap-, 
alkalmazott és fejlesztő kutatás a megújuló energiaforrások és a hidrogén hasznosítása 
területén, a veszélyes ipari berendezések biztonságának determinisztikus és valószínűségi 
elemzése, az energiatermeléssel és felhasználással összefüggő környezetvédelem, környezeti 
ellenőrző rendszerek, a kockázatelemzés a reaktor elektronika, az űrkutatás területén.  

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 4 170,5 4 809,5 3 947,7 5 628,0 117,0 
Bevételek 5 366,9 6 986,7 3 947,7 6 630,1 94,9 
ebből:       
saját bevételek 3 564,4 3 887,3 2 460,4 2 659,3 68,4 
előző évi maradvány 155,0 1 196,4  2 177,2 182,0 
költségvetési támogatás 1 647,5 1 903,0 1 487,3 1 793,6 94,3 
Átlaglétszám 352 349 379 345 98,9 

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 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások* 2 656,0 3 898,4 1 914,5 3 695,2 94,8 
Bevételek* 3 797,7 8 831,7 1 914,5 7 851,7 88,9 
ebből:       
saját bevételek 1 416,3 2 966,2 1 202,2 1 812,0 61,1 
előző évi maradvány 1 194,6 1 141,6  4 933,3 432,4 
költségvetési 

támogatás 1 186,8 4 723,9 712,3 1 106,4 23,4 
Átlaglétszám 192 196 179 194 99,0 

*értékpapír kiadások, -bevétel nélkül 

 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaságtudományokban, a 
világgazdasági és regionális kutatásokban, 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. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, 
fejleszti a kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaságtudományi és a 
regionális kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára 
levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, fejleszti és részt vesz a központ 
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által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási 
programokban és tananyagfejlesztésekben. 

 
adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 262,7 1 375,8 1 195,3 1 594,6 115,9 
Bevételek 1 448,7 1 668,8 1 195,3 1 944,0 116,5 
ebből:       
saját bevételek 473,3 417,5 339,7 503,6 120,6 
előző évi maradvány 77,7 186,1  293,0 157,4 
költségvetési 

támogatás 897,7 1 065,2 855,6 1 147,4 107,7 
Átlaglétszám 171 167 203 182 109,0 

 

MTA Nyelvtudományi Intézet 

Az intézet alapfeladata nyelvelméleti és magyar nyelvészeti, nyelvrokonsági és nyelvtörténeti 
alapkutatások folytatása valamint szótártani kutatások végzése és a magyar nyelv 
nagyszótárának elkészítése. Ezen túl társadalmi nyelvészeti és kísérleti nyelvészeti 
kutatásokkal, nyelv- és beszédtechnológiai kutatásokkal is foglalkozik. Tevékenységével 
összefüggésben szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és 
gazdasági hasznosítását, felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az 
oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el, valamint 
nyelvtudományi szakkönyvtárat működtet. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 801,8 1 114,1 644,2 1 162,8 104,4 
Bevételek 970,2 1 590,7 644,2 1 507,3 94,8 
ebből:       
saját bevételek 152,6 791,4 175,7 409,5 51,7 
előző évi maradvány 286,0 168,4  476,6 283,0 
költségvetési 

támogatás 531,6 630,9 468,5 621,2 98,5 
Átlaglétszám 138 132 133 140 106,1 

 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és 
változásait vizsgálja, továbbá 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. Kiemelten foglalkozik a Balaton 
élővilágával összefüggő biológiai kutatásokkal, a várható természeti és emberi hatások előre-
jelzésével és modellezésével, a Balaton vízminőségével. Tudományos tevékenységét 
kiegészítve fenntartja és fejleszti a Nemzeti Botanikus Kertet, amely a legnagyobb hazai 
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tudományos élőnövény gyűjtemény, műemléki és természetvédelem alatt álló 
felbecsülhetetlen nemzeti vagyon. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 371,5 1 713,3 1 185,5 2 063,8 120,5 
Bevételek 3 551,1 3 915,4 1 185,5 4 271,2 109,1 
ebből:       
saját bevételek 2 347,0 697,5 417,0 1 007,0 144,4 
előző évi maradvány 269,7 2 179,7  2 202,1 101,0 
költségvetési támogatás 934,4 1 038,2 768,5 1 062,1 102,3 
Átlaglétszám 201 202 197 233 115,3 

 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 

Az intézet alaptevékenysége tervszerű alapkutatások folytatása a matematika és alkalmazásai 
különböző területein, összpontosítva olyan elméleti vizsgálatokra, amelyek egyfelől a 
matematika belső fejlődése, másrészt a matematikának más tudományokban és a társadalmi 
gyakorlatban való hatékony alkalmazásai szempontjából jelentősek. A kutatási munka mellett 
fontos feladat a matematika oktatásának és a különböző szintű matematikai szakemberek 
képzésének aktív támogatása, közreműködés más intézményeknél dolgozó matematikusok 
tudományos továbbképzésében, a matematikai kultúra általános fejlesztésében. Főbb kutatási 
területei: algebra, algebrai geometria és differenciáltopológia, analízis, diszkrét matematika, 
halmazelmélet, logika és topológia, geometria, számelmélet, valószínűségszámítás és 
statisztika. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata az Országos Matematikai 
Szakkönyvtár fejlesztése. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 359,4 1 487,8 890,2 1 365,4 91,2 
Bevételek 1 649,7 1 657,9 890,2 1 739,3 104,9 
ebből:       
saját bevételek 716,9 517,6 293,5 706,3 136,5 
előző évi maradvány 161,4 290,4  170,1 58,6 
költségvetési támogatás 771,4 849,9 596,7 862,9 101,5 
Átlaglétszám 133 132 104 134 101,5 

 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 

Az intézet tevékenységének fő jellemzője alap- és alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti 
fejlesztés az informatika, az információ-technológia és a számítástechnika-alkalmazás 
területén; valamint a kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó egyedi hardver- és 
szoftvertermékek, rendszerek (prototípusok) létrehozása. Alap- (felfedező) kutatási irányok: 
számítástudomány és -technika, rendszer- és irányításelmélet; gépi érzékelés és interakció, 
mérnöki és üzleti intelligencia. Alkalmazott kutatási irányok: járműipar és közlekedés, 
termelésinformatika és logisztika, energia és fenntartható fejlődés, biztonság és felügyelet, 
hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott számítások. Céljuk a mérnöki, 
matematikai és számítástudományi területen elért eredmények integrálása 
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problémamegoldásokban és rendszerfejlesztésekben. Az Intézet hagyományosan nyílt 
szellemi közege tudja fenntartani azt a belső hidat, amely az elméleti alapkutatástól a 
prototípus-fejlesztésekig, alkalmazásokig, illetve rendszerintegrálásokig létrejött. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 5 231,0 3 262,4 3 220,1 3 298,6 101,1 
Bevételek 7 480,7 5 695,8 3 220,1 5 305,3 93,1 
ebből:       
saját bevételek 3 582,2 2 075,1 2 345,0 1 648,9 79,5 
előző évi maradvány 2 745,0 2 249,7  2 433,4 108,2 
költségvetési támogatás 1 153,5 1 371,0 875,1 1 223,0 89,2 
Átlaglétszám 228 220 264 234 106,4 

 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy az élettudományok területén kutatásokat 
folytasson természettudományi alapkutatások, alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések 
végzésével a modern biológia minden területén. 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, 
algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 3 879,3 6 083,3 3 044,5 5 500,5 90,4 
Bevételek 15 738,5 15 461,7 3 0445,5 12 641,8 81,8 
ebből:       
saját bevételek 12 680,1 1 739,0 1 785,2 1 285,4 73,9 
előző évi maradvány 1 059,6 11 859,2  9 378,3 79,1 
költségvetési támogatás 1 998,8 1 863,4 1 259,3 1 978,1 106,2 
Átlaglétszám 401 431 395 474 110,0 

 

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. A jogtudományok 
területén elsősorban az alkotmányjog, bűnügyi tudományok, civilisztika az emberi jogok, az 
európai jog, a jogelmélet, a közigazgatási jog valamint a nemzetközi köz- és magánjog 
területén is végeznek kutatásokat. A kisebbségkutatás területén a magyarországi és európai 
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nemzetiségek, etnikai kisebbségek közösségi jellemzőinek és társadalmi helyzetének 
feltárásával foglalkoznak, valamint ezek demográfiai, gazdasági, politikai és kulturális 
helyzetét és ennek történeti alakulását is vizsgálják. A Magyarországot érintő migrációs 
folyamatok társadalmi hatását és a migráns csoportok társadalmi helyzetét is elemzik. A 
politikatudomány területén vizsgálják az EU integrációt a globalizációt, és ezek hatásának 
vizsgálatát a hazai kormányzati rendszerre, valamint vizsgálják a piac és az állam viszonyát 
is. A szociológia területén a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a piac és újraelosztás 
rendszerével és az esélyegyenlőség kutatásával foglalkoznak, valamint tanulmányozzák a 
családok, az öregedő társadalom és a szociálpolitika aktuális témáit is. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 1 118,1 1 261,5 1 074,3 1 374,4 108,9 
Bevételek 1 691,9 1 737,3 1 074,3 1 674,7 96,4 
ebből:       
saját bevételek 587,9 132,9 240,2 199,2 149,9 
előző évi maradvány 234,4 573,8  475,8 82,9 
költségvetési támogatás 869,6 1 030,6 834,1 999,7 97,0 
Átlaglétszám 166 170 167 171 100,6 
 

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 egészségtudományi kutatások 
fókuszterületei és a TTK által biztosított multidiszciplináris környezet ideális feltételeket 
teremtenek a kutatóközpont intézeteiben folytatott biológiai (biofizika, biokémia, 
bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia, fiziológiás és 
patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezése) kémiai (heterociklusos 
vegyületek, szénhidrátok, polimerek, valamint új szintézismódszerek kidolgozása), 
farmakológiai és gyógyszerbiztonsági (a gyógyszerhatások molekuláris szintű alapjainak 
vizsgálata, kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozására) 
valamint kognitív idegtudományi és pszichológiai (társadalom-, összehasonlító kulturális-, 
kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia) kutatások számára.  
Az anyag- és környezettudományi kutatások területén a TTK az anyag- és környezetkémiára 
(funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint 
szilárd/folyadék határfelületek előállítás és tulajdonságainak vizsgálata, továbbá 
környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztése), az anyagtudományra 
(funkcionális anyagok és nanoszerkezetek létrehozása, valamint fizikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságainak vizsgálata) fókuszál. A komplex funkcionális és szerkezeti anyagokat, a 
nanométeres mérettartományba eső szerkezeteket, valamint belőlük épített integrált mikro- és 
nanorendszereket és mikrotechnológiai eszközöket már jelenleg is széles körben 
felhasználják, és e lehetőségeket a TTK-ban folytatott alap- és alkalmazott kutatások tovább 
bővítik. A kutatóközpontban fejlesztett szenzorikai és bionikai alkalmazások fontos 
kapcsolatot jelentenek az egészségtudományi kutatások fókuszterületeivel. Kiemelt 
jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások, 
amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb 
szerepet kapnak a fenntartható gazdasági folyamatokban. 
  

4514



 
adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 4 244,0 4 169,9 3 266,5 5 255,7 126,0 
Bevételek 6 160,2 8 046,5 3 266,5 8 756,9 108,8 
ebből:       
saját bevételek 2 529,8 3 416,9 1 325,7 2 212,4 64,7 
előző évi maradvány 726,0 1 916,1  3 876,6 202,2 
költségvetési támogatás 2 904,4 2 713,5 1 940,8 2 667,9 98,3 
Átlaglétszám 456 453 481 481 106,2 

 

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.  

Alkalmazott kutatásokat végez a felfedező kutatásaihoz csatlakozó területeken, kiemelt 
feladatnak tekintve új anyagok előállítását, minősítését és vizsgálatát, új anyagvizsgálati 
módszerek kifejlesztését, új optikai kristályok, új vékonyréteg eszközök és új lézerek 
előállítását. Fejlesztési tevékenységet végez a felfedező és alkalmazott kutatásaihoz 
csatlakozó területeken, kiemelt feladatnak tekintve a nanotechnológia, lézertechnika, 
nukleáris analitika, spektroszkópia, űrtechnológia, információtechnológia területét, beleértve a 
gyors adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás eszközeit, szoftverfejlesztést valamint új 
optikai méréstechnikai módszerek és eszközök fejlesztését. 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 4 995,4 5 449,9 4 888,7 7 155,4 131,3 
Bevételek 7 294,0 8 541,5 4888,7 9 063,1 106,1 
ebből:       
saját bevételek 3 094,3 3 770,3 3 199,1 3 702,5 98,2 
előző évi maradvány 1 795,5 2 298,6  3 091,6 134,5 
költségvetési támogatás 2 404,2 2 472,6 1 689,6 2 269,0 91,8 
Átlaglétszám 352 354 341 371 104,8 
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1.1. A kutatóközpontok és kutatóintézetek fő gazdálkodási adatai 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 2017. év 2018. év 

Teljesítés* Teljesítés* Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés* 

Kiadások 41 368,6 50 737,8 33 798,5 94 128,3 56 155,5 

Bevételek 76 917,7 95 895,7 33 798,5 94 128,3 90 574,1 

Átlaglétszám 3 978 4 049 4 078  4 232 
* finanszírozási tételekkel együtt 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 45 296,4 33 798,5 33 798,5 93 404,2 55 431,3 122,4 59,3 

ebből: személyi juttatás 20 156,5 18 181,0 18 181,0 32 226,5 22 905,9 113,6 71,1 

Bevétel 25 641,7 17 181,1 17 181,1 23 993,6 20 453,6 79,8 85,2 

Támogatás 29 973,6 16 617,4 16 617,4 24 252,7 24 252,7 80,9 100,0 

Előirányzat-maradvány 35 549,1     45 157,9 45 157,9 127,0 100,0 

Létszám (fő)  4 049 4 078    4 383  4 232 104,5 96,9  

 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 33 798,5 17 181,1 16 617,4 18 181,0 4 078 

Módosítások jogcímenként *      

Adókompenzáció támogatása 53,9 0,0 53,9 45,0 0 

Minimálbéremelés támogatása 213,7 0,0 213,7 178,5 0 

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

7 367,7 0,0 7 367,7 2 354,0 305 

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 

6 812,5 6 812,5 0,0 1 476,6 0 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -361,5 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 45 157,9 45 157,9 0,0 10 352,9 0 
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Finanszírozási tételek 724,2 724,2 0,0 0,0 0 

2018. évi módosított előirányzat 94 128,4 69 875,7 24 252,7 32 226,5 4 383 

 

 

Bevételi struktúra 
adatok millió Ft-ban 

Bevétel fajtája 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Működési, szolgáltatási bevétel, 
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

6 605,5 7 146,4 8 961,0 125,4 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4,2 9,0 9,2 102,2 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

3 800,5 3 723,6 3 885,9 104,4 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek* 

33 973,8 14 762,7 7 597,4 51,5 

Finanszírozási (értékpapír) bevétel 650,0 4 731,3 710,0 15,0 

Összesen 45 034,0 30 373,0 21 163,6 69,7 

Költségvetési támogatás 21 751,5 29 973,6 24 252,7 80,9 

Maradványok igénybevétele 10 132,2 35 549,1 45 157,9 127,0 

Együtt 76 917,7 95 895,7 90 574,2 94,5 

 

Kiadási struktúra 
adatok millió Ft-ban 

Kiadások fajtája 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Személyi juttatások 17 346,6 20 156,5 22 905,9 113,6 
Munkaadókat terhelő járulékok 4 872,9 4 691,5 4 751,4 101,3 
Dologi kiadások 10 984,1 12 048,9 13 938,1 115,7 
Beruházási és felújítási kiadások 6 896,8 7 558,8 13 274,2 175,6 
Pénzeszközátadások 618,2 840,8 561,7 66,8 
Finanszírozási (értékpapír) kiadás 650,0 5 441,3 724,2 13,3 
Együtt 41 368,6 50 737,8 56 155,5 110,7 

A ténylegesen felmerülő kiadások az előző évihez képest azonos szinten maradtak. Az 
intézményrendszer összességében kiegyensúlyozottan gazdálkodott. 
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1.2. A kutatóközpontok és kutatóintézetek létszámhelyzete 

adatok főben 

 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Záró létszám 4 095 4 257 4 411 103,6 
Teljes átlaglétszám 3 978 4 049 4 232 104,5 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 2 436 2 439 2 530 103,7 

ebből: nő 849 870 930 106,9 
Fokozat szerinti megoszlás     
• Akadémikusok 50 50 45 90,0 
• MTA doktora címmel 

rendelkezők 
274 294 270 91,8 

• Kandidátusok és PhD/DLA 
fokozattal rendelkezők 

1 383 1 409 1 501 106,5 

• Fokozattal nem rendelkezők 729 686 714 104,1 
     
Korcsoport szerinti megoszlás 
(a fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma nélkül) 

• 30 év alattiak 291 265 272 102,6 
• 31–40 év közöttiek 717 740 772 104,3 
• 41–50 év közöttiek 633 656 667 101,7 
• 51–60 év közöttiek 364 343 379 110,5 
• 61–70 év közöttiek 255 259 244 94,2 
• 71 év felettiek 3 8 6 75,0 
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2. Támogatott Kutatóhelyek (4. cím) 

Az MTAtv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az MTA kutatóhálózatába tartoznak a 
támogatott kutatócsoportok, amelyek adminisztrációs, gazdálkodási feladatait a Támogatott 
Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.  

Törzskönyvi azonosító: 329080 
 
Honlap címe: www.mta.hu/tamogatott-kutatocsoportok-irodaja 

 

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 matematikai és 
természettudomány, 33 az élettudomány, 26 a bölcsészet- és társadalomtudomány területén.  

2018-ban összesen 13 egyetemi Lendület-kutatócsoport nyert támogatást, ebből 4 csoport a 
matematikai és természettudományok, 3 csoport az élettudományok, 6 csoport a bölcsészet- 
és társadalomtudományok területén. Figyelembe véve az 5 év lejártával működésüket 
befejező csoportok kilépését, 2018 közepétől a TKI keretén belül összesen 44 Lendület-
kutatócsoport működik az alábbi tudományterületi megoszlásban: 17 a matematikai és 
természettudományok (beleértve a 2 Célzott Lendület-csoportot is), 17 az élettudományok és 
10 a bölcsészet- 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  44  140  
ebből:        
matematikai és természettudományok 37 39% 17 39% 54 38% 
élettudományok 33 34% 17 39% 50 36% 
bölcsészet- és társadalomtudományok 26 27% 10 22% 36 26% 

A Támogatott Kutatócsoportok Irodája költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 6 401,0 6 456,8 3 117,9 5 298,1 82,1 
Bevételek 9 124,2 8 377,3 3 117,9 7 973,2 95,2 
ebből:       
saját bevételek 1 969,3 684,2 76,7 727,6 106,4 
előző évi maradvány 2 286,2 2 723,1  1 920,6 70,5 
költségvetési támogatás 4 868,7 4 970,0 3 041,2 5 325,0 107,1 
Átlaglétszám 998 826 656 680 82,3 
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Az egyetemi Lendület-kutatócsoportok és egyéb, MTA által támogatott egyetemi 
kutatócsoportok regionális megoszlását szemlélteti az alábbi ábra: 

 

26. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-
kutatócsoportok száma, 2018 

 

27. ábra: Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata és az egyetemi Lendület-
kutatócsoportok tudományterületi megoszlása, 2018 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 456,8 3 117,9 3 117,9 7 973,2 5 298,1 82,1 66,4 

ebből: személyi juttatás 3 622,2 2 501,2 2 501,2 4 033,2 3 091,2 85,3 76,6 

Bevétel 684,2 76,7 76,7 727,6 727,6 106,3 100,0 

Támogatás 4 970,0 3 041,2 3 041,2 5 325,0 5 325,0 107,1 100,0 

Előirányzat-maradvány 2 723,1     1 920,6 1 920,6 70,5 100,0 

Létszám (fő)  826 656   692  680 82,3 98,3  

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 117,9 76,7 3 041,2 2 501,2 656 

Módosítások jogcímenként *      

Adókompenzáció 1,1 0,0  1,1 0,9 0 

Minimálbéremelés támogatása 8,2 0,0  8,2 6,7 0 

Kutatási projektekkel kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

2 274,5 0,0  2 274,5 1 133,1 36 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 650,9 650,9 0,0  247,4 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0  -651,6 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 1 920,6 1 920,6  0,0 795,5 0 

2018. évi módosított előirányzat 7 973,2 2 648,2 5 325,0 4 033,2 692 
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Az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának létszámhelyzete 

adatok főben 

 2016. év 2017. év 2018. év Index % 
(2018/2017) 

Teljes átlaglétszám 998 826 680 82,3 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 910 740 601 81,2 

ebből: nő 339 311 213 68,5 
Fokozat szerinti megoszlás     
• Akadémikusok 8 15 15 100,0 
• MTA doktora címmel 

rendelkezők 
62 55 104 189,1 

• Kandidátusok és PhD/DLA 
fokozattal rendelkezők 

625 490 376 76,7 

• Fokozattal nem rendelkezők 215 180 106 58,9 
     

• 30 év alattiak 152 117 96 82,1 
• 31–40 év közöttiek 459 342 302 88,3 
• 41–50 év közöttiek 237 217 219 100,9 
• 51–60 év közöttiek 57 55 53 96,4 
• 61–70 év közöttiek 5 9 10 111,1 
• 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 az 2017 decemberében elfogadott SZMSZ értelmében igazgatóságként 
működik, őrzi és rendszerezi az MTA emlékezetét, iratanyaga az alapja a bicentenáriumi 
MTA történeti kutatásoknak.  

Az intézmény működését az MTAtv. 19. § (3) bekezdése és az Alapszabály szabályozza, 
ágazati irányítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. A szakmai feladatokat a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény írja elő. Az intézmény hatályos alapító okiratát a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke adta ki 2017. június 30-án kelt, 2247/12/2017 számú okiratában, hatályba 
lépésének napja 2017. július 14. 

Törzskönyvi azonosító: 300289 

Honlap címe: https://konyvtar.mta.hu/ 

Szakmai tevékenység 

Az MTA KIK (a továbbiakban: Könyvtár) könyvtári állománya 2018-ban 7 556 
dokumentummal gyarapodott, melynek összes naplóértéke 106 190 638,- Ft volt. Ez az érték 
szinte megegyezik az előző évi értékkel, a dokumentumok száma azonban 29%-kal 
csökkent. A könyvtári gyarapodás aránya 2018-ban hasonló volt az előző évihez: a vétel 
19%-ot, az ajándék 41%-ot, a csere 22%-ot, a kötelespéldány 16%-ot, és az MTA Könyv- és 
Folyóirat-kiadó Bizottsága által támogatott kiadványok 2%-ot tettek ki. A folyóirat-vásárlás, 
különösen az elektronikus tartalmak elérésével széles spektrumot ölel fel, vannak közöttük 
átfogó, minden tudományterületre kiterjedő adatbázisok is. A Könyvtár 6,5 millió Ft 
értékben vásárolt 432 új kötetet, ebből 349 kötetet külföldről, valamint 397 külföldi és 137 
magyar folyóiratot fizetett elő összesen évi 33 millió Ft értékben. 

A Könyvtár 2018-ban 8 millió Ft értékben rendelt folyóiratokat azzal a kettős céllal, hogy a 
magyar tudomány eredményeit határainkon túl is propagálja, illetve cserepartnerein 
keresztül a külföldi szakirodalomhoz töredék áron férhessen hozzá. A cserepartnerek száma 
708. A kapcsolattartás intenzitása változatos, egyes partnerekkel évente csak egy 
dokumentumcsere történik, 200 partnerrel azonban havi rendszerességgel dolgoznak. 2018 
során a nemzetközi csere keretében 540 könyvet és 695 folyóiratot vettek állományba, 
16 798 680 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény nemzetközi csere eredményeképpen történő 
gyarapodása 213 kötet volt. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is több könyvhagyatékot kapott a könyvtár: Sabine 
Solftól (900 kötet), Arnóth Józseftől (800 kötet), Vámos Évától (600 kötet), Ratmann János 
özvegyétől, Ratmanné Túry Máriától (50 kötet) és Botlik Ivántól (300 kötet).  

Közbeszerzés útján kétéves szerződés jött létre a SUWECO céggel a külföldi folyóiratok 
beszerzésére. A 2018–2019-re szóló szerződéshez két kutatóintézet, az MTA TTK és MTA 
SZTAKI is csatlakozott. 
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A REAL digitális gyűjtemény az elmúlt évben 15 114 dokumentummal bővült, a 2018. 
október 19-i állapot szerint a digitalizált állomány az alábbiak szerint alakult.  

REAL 
Az MTA és/vagy OTKA által támogatott kutatási 
programok publikációi, kutatási jelentések 

66 881 

REAL-d Az MTA doktorainak és kandidátusainak dolgozatai 942 
REAL – EOD Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult művek 6 664 
REAL-J Folyóiratok 11 512 
REAL – MS Kéziratok 20 594 
REAL – PhD PhD- és DLA-dolgozatok 601 
REAL – R A különgyűjtemények régi kiadványai 750 

A kurrens dokumentumok feltárása 2018-ban kiegészült a Lukács Archívumban őrzött 
könyvek és Lukács György kéziratos hagyatékának feldolgozásával, valamint ezzel 
párhuzamosan a kéziratos dokumentumok digitalizálásával. Az MTA elnökének döntése 
alapján a Lukács Archívum a Könyvtár kezelésében maradt. A Könyvtár vállalta a hagyatéki 
könyvtár és a kéziratanyag elektronikus katalógusban való feldolgozását, valamint az 
elektronikus katalógus alapján nyomtatott katalógust közreadását.  

Az LGK irányításával folytatódott a törökbálinti DEPO raktár felújítása, a vállalkozói 
szerződés alapján a befejezés időpontja 2019. július. A könyvtár külső raktárhelyének 
növelése megkerülhetetlen a kutatóintézeti és titkársági levéltári anyagok és a várható 
épületrekonstrukciós munkálatok miatt. 

2018-ban a Könyvtár regisztrált használóinak száma 2 517 fő volt (2017-ben 3 082); 
közülük az aktív használók száma 2 304 (2017-ben 2 620). Az év során 483 új beiratkozót 
regisztráltak (2017-ben 482 főt), 155 napi olvasójegyet, és 106 db öt alkalomra szóló 
látogatójegyet állítottak ki. A központi olvasótermet az olvasók 13 940 alkalommal vették 
igénybe, és az év során 9 915 könyvet kölcsönöztek otthoni használatra.  

tevékenység 2018. december 31. 
nyitvatartási órák száma/hét 63 
nyitvatartási napok száma/év 256 
regisztrált használó 2 517 
személyes használat 38 145 
kölcsönzött dokumentumok száma 182 730 
helyben használt dokumentumok száma 14 194 
könyvtárközi kölcsönzés, beérkezett kérés 1 082 
könyvtárközi, küldött kérés  861 
adatbázisok száma 40 
digitalizált dokumentumok száma (összesen) 3 3129 
állomány: könyv és bekötött folyóirat 
(összesen) 

610 308 

kulturális rendezvények, kiállítások, 
előadások 

15 476 fő 

felhasználóképzés 154 alkalom/2611 fő 

Az Akadémiai Levéltár legfőbb feladata továbbra is a kutató- és ügyfélszolgálat ellátása 
volt. Ehhez kapcsolódóan 2018-ben is az új és régi anyagok rendezését végezte az osztály, 
kiemelten kezelte a törökbálinti raktárban lévő anyagok átpakolását és a kutatóintézetektől 
átvett anyagok rendezését, jegyzékekkel való ellátását. Az MTA Titkárság számára továbbra 
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is ellátja a korábbi iratanyagokból szükségesdokumentumok előkeresését. Munkatársai 
folyamatosan karbantartják az általuk fejlesztett akadémikus adatbázist és a személyi 
anyagok számítógépre vitelét, ami a munkaviszony-igazolásokat könnyíti meg. 

 

Szolgáltatások 

Az év során a Könyvtár bevezette az RFID alapú kölcsönzést, és lecserélte az elavult 
technikával működő biztonsági kaput. Folytatták a teljes törzsgyűjteményt érintő leltár 
előkészítését, és elkészült az olvasótermi, 12 202 példányos szabadpolcos állomány 
revíziója. E munka tapasztalatai jól hasznosíthatók lesznek a jövőben esedékes teljes revízió 
folyamán. 

A Könyvtár a felsőoktatási intézmények számára továbbra is vonzó gyakorló könyvtárként 
is működött, három határon túli Erasmus-ösztöndíjas hallgató vett részt szakmai 
gyakorlaton, és továbbra is nagyon aktívak a középiskolások is az iskolai közösségi 
szolgálat keretein belül. A párizsi L’École nationale des chartes-ról Antione Boustany 8 
hetes gyakorlatot töltött a Keleti Gyűjteményben, munkájával jelentősen hozzájárult a Stein 
Aurél levelezés feldolgozásához. 

Az Agora program keretében október végéig a könyvtárban 92 alkalommal tartottak 
ismeretterjesztő programokat, könyvbemutatókat, és folytatódott az Akadémikus 
Arcképcsarnok rendezvénysorozat is. Szeptemberben közös konferenciát rendeztek a tajpeji 
National Central Library és az MTA KIK között kötött együttműködés keretében, amelyen 
Rwei-Ren Wu, a Tajvan Történeti Intézet professzora is előadást tartott.  

 

Pályázatok, együttműködések 

Országos szakkönyvtárként a Könyvtár javaslatot nyújtott be szakkönyvtári akkreditált 
továbbképzések fejlesztésére, melynek eredményeként új 45 órás tanfolyamot akkreditált az 
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete „Kutatástámogatás könyvtári 
környezetben” címmel. A képzés 4 oktatójából 3 a Könyvtár munkatársa. 

Az iráni Külügyminisztérium Szakkönyvtárával április hónapban kötött megállapodást a 
Könyvtár az együttműködés folytatásáról. Az MTA KIK perzsa kéziratai katalógusának 
angol nyelvű nemzetközi kiadását követően a művet fárszi nyelvre is lefordítják. 

A kínai Dunhuang Academyvel több lépésben (2018. májusban, majd 2018. november 26-
án) hosszú távú együttműködés jött létre. Ennek eredményeként augusztusban megnyílt 
Magyar felfedezők Dunhuangban címmel a Széchenyi Béla 1879-es expedícióját bemutató 
kiállítás a Ganszu tartománybeli Dunhuangban. A megállapodás keretén belül többek között 
digitalizálják a Keleti Gyűjteményben található Stein Aurél hagyatékot.  

2018 októberében szintén megállapodást kötöttek az iráni Nemzeti Könyvtárral és a kínai 
Hangzhou Könyvtárral a szorosabb szakmai együttműködés érdekében. 

 

 

Kiállítások 

2018-ban több kiállítást is készítettek a Könyvtár munkatársai. 

A Landesarchiv Baden-Württemberg és a tübingeni Institut für donauschwäbische 
Geschichte und Landeskunde intézményekkel együttműködésben szervezett, 70 térképből 
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álló vándorkiállítást Változó terek: a Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800 
címmel az év során négy helyszínen (Eger, Budapest, Pécs, Győr) láthatta a közönség.  

Nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően nagyszabású kiállítás nyílt az UNESCO 
Világörökség helyszínének nyilvánított Ganszu tartománybeli Dunhuangban. A kiállítás 
alapját Széchenyi Béla 1879-es expedíciója adta, de bemutatták Stein Aurél több, 
Dunhuangban készített fotóját is. 

2018. október 3-án Teheránban kiállítást nyitottak a Keleti Gyűjteményben őrzött perzsa 
kéziratok másolataiból. A kiállítás szerves része volt annak a szakmai napnak, melyet az 
iráni Külügyminisztérium Szakkönyvtára szervezett a Könyvtár perzsa kéziratainak 
katalógusa kapcsán. 

A 2018. évi Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) rendezvénysorozat részeként 2018. 
november 8-án nyílt Csillagok, csillagképek – Tudomány Mátyás Király udvarában című 
kiállítás, amelyet több hónapon keresztül láthatott a nagyközönség.  

Szintén az MTÜ rendezvénysorozathoz csatlakozva november 26-án nyílt a Magyarok a 
Selyemúton című kiállítás, amely a kínai Dunhuang Academyvel és a Budai Kreatív Házzal 
közösen valósult meg.  

Az MTA Székház Tudós kávézójában lévő szekrénytárlóba 2018 novemberében Eötvös 
Lorándról készült kiállítás. 

 

Az MTA KIK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 4 738,9 4 890,5 4 554,1 5 753,6 117,6 
Bevételek 4 919,8 5 233,0 4 554,1 6 152,2 117,6 
ebből:       
saját bevételek 4 058,2 4 242,6 3 956,5 4 940,1 116,4 
előző évi maradvány 128,0 180,9  342,5 189,3 
költségvetési támogatás 733,6 809,5 597,6 869,6 107,4 
Átlaglétszám 110 106 109 110 103,8 

 
  

4526



EISZ – Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 

Az EISZ működésének jogi alapját az 1079/2012. (III. 28.) sz. Korm. határozat adja. A 
nemzeti program költségvetése a költségvetési törvény szerint, az MTA fejezetén belül, az 
MTA Könyvtár és Információs Központ címéhez rendelve, önálló alcímen jelenik meg. A 
tudományos tartalmak országos szintű gyarapításához szükséges licenc szerződések 
megkötése minden esetben a hatályos közbeszerzési törvény szerint történnek. Az EISZ 
központi, NKFIH által biztosított költségvetési kerete 1 950 000 000 Ft, amely az ED_18-1-
2018-0005. számú támogatási szerződés alapján 2018. április 6-án érkezett az MTA KIK 
bankszámlájára. 

2018-ban az EISZ Nemzeti Program új koncepció alapján szervezte meg és látta el operatív 
feladatait. Figyelemmel a hazai kutatói közösség és a felsőoktatási szféra igényeire, 
integrálva a tagintézmények elvárásait, és igazodva a tudományos kommunikációban zajló 
paradigmaváltáshoz és a legkorszerűbb nemzetközi trendekhez, a Titkárság tevékenysége a 
következő kiemelkedő stratégiai célokra összpontosult: 

− az Open Access kezdeményezés gyakorlati térnyerésének elősegítése 
− korszerű, felhasználóbarát és intézményre szabott szolgáltatások bevezetése 
− közművelődési feladatok ellátása 

Tagintézményeink száma 2018-ben meghaladta a 215-öt. 

 

28. ábra: EISZ-előfizető intézmények megoszlása intézménytípus szerint, 2018 
 

Megkötött előfizetői szerződések Keretmegállapodások Előfizetői megállapodások 
Felsőoktatási intézmények 1 56 
MTA kutatóintézetek 0 15 
Egészségügyi intézmények 1 23 
Államigazgatási intézmények 1 7 
Nonprofit kutatóintézetek 4 15 
Országos szakkönyvtárak 0 13 
Múzeumok 4 28 
Közkönyvtárak 4 41 
Levéltárak 2 11 
Összesen 17 209 
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Az előfizetői kör tovább bővült, sok kisebb intézmény jelentkezett a minőségi magyar 
szakirodalmi forrásokhoz való kedvezményes hozzáférés lehetősége miatt. A nagy 
felsőoktatási intézmények és nonprofit kutatóközpontok pedig az új szolgáltatási elemként 
megjelenő publikációs lehetőségek miatt léptek be számos előfizetői körbe. Az intézmények 
számát befolyásolták a 2018-ben bekövetkezett szervezeti átalakulások: intézmény 
összevonások, illetve szétválások úgy a felsőoktatás területén, mint a közgyűjteményi- és 
nonprofit kutatószférában. 

Az EISZ Osztály munkatársai 2018-ban a tagság részére 53 adatbázist szereztek be 
közbeszerzési eljárás keretében, az alábbiak szerint.  
 

Kiemelt adatbázisok  
EISZ-támogatás 

% 
Academic Search Complete 25% 
Akadémiai Kiadó Folyóiratai  75% 
Akadémiai Kiadó Szótárai  100% 
Arcanum Digitális Tudománytár  100% 
Cambridge University Press Journals 25% 
Clinical Key 25% 
JSTOR Additional Collections 25% 
JSTOR Essential Collection 25% 
Oxford University Press Journals 25% 
ProQuest 25% 
Science Direct + Scopus 50% 
SpringerLink + Nature 50% 
Taylor & Francis 25% 
UpToDate 25% 
Web of Science  50% 
Wiley 25% 

Pénzügyi támogatásban részesülő adatbázisok 
EISZ-támogatás 

% 
Academic Search Ultimate 10% 
ACM Digital Library  25% 
Akadémiai Kiadó MERSZ 10% 
Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag 25% 
Alexander Street 10% 
Art & Architecture Source 10% 
ATLA/s 25% 
British Medical Journals 10% 
Business Source Premier 25% 
CABi  10% 
De Gruyter 10% 
Econlit Index + Fulltext 25% 
FSTA  10% 
Gale 25% 
GroveArt  10% 
GroveMusic  10% 
InCites 10% 
IOPScience 25% 
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JHCD  10% 
Legal Source 25% 
L’Harmattan 10% 
MathSciNet  25% 
ProjectMUSE  25% 
PsycARTICLES 10% 
Royal Society of Chemistry  25% 
ScienceMagazine  25% 
SciFinder  25% 
SciVal 10% 
The Philosopher’s Index 10% 
Typotex 10% 

Pénzügyi támogatásban nem részesülő 
adatbázisok 

EISZ-támogatás 
% 

Applied Science and Technology Source 0% 
Emerald 0% 
Lippincott Williams and Wilkins  0% 
TINTA SzóTudásTár 0% 

 

Az EISZ közbeszerzési eljárásainak lebonyolítását 2017/2018-ban a Public Consulting Kft. 
és a Csendes Consulting Zrt. végezte, kétéves szerződésük azonban 2018. december 31-én 
lejárt. A cég képviselői a folyamatban lévő eljárások befejezését vállalták el. A következő 
időszakra új pályázat kiírása szükséges a közbeszerzési/jogi tanácsadási feladatokra. 

 

MTMT – Magyar Tudományos Művek Tára 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2015. évi módosítása 
értelmében az adatbázisnak minden közpénzből készült tudományos publikáció bibliográfiai 
adatát tartalmaznia kell, és az MTMT működtetése az MTA közfeladatává vált, amelyet a 
Könyvtáron keresztül lát el.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 890,5 4 554,1 6 208,1 6 208,1 5 753,7 117,7 92,7 

ebből: személyi juttatás 468,4 506,4 511,4 511,4 511,2 109,1 100,0 

Bevétel 4 242,6 3 956,5 4 996,0 4 996,0 4 940,2 0,0 98,9 

Támogatás 809,5 597,6 869,6 869,6 869,6 107,4 100,0 

Előirányzat-maradvány 180,9   342,5 342,5 342,5 189,3 100,0 

Létszám (fő)  106 109    112  110 103,8 98,2  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 554,1 3 956,5 597,6 506,4 109 

Módosítások jogcímenként *      

Adókompenzáció 1,1 0,0 1,1 0,9 0 

Minimálbéremelés támogatása 1,4 0,0 1,4 1,2 0 

Szakmai többletfeladat ellátásának támogatása 269,5 0,0 269,5 31,5 3 

Szakmai feladattal kapcsolatos többletbevétel 
miatti előirányzat-módosítás 

1 039,5 1 039,5 0,0 65,3 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -113,9 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 342,5 342,5 0,0 20,0 0 

2018. évi módosított előirányzat 6 208,1 5 338,5 869,6 511,4 112 

 

  

4530



4. MTA Titkárság Igazgatása (1. cím) 
 
Az MTA Titkárság az MTAtv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az MTA köztestületi 
feladatait szervező, az MTA 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 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 8 777,5 8 922,6 8 079,9 8 389,1 94,0 
Bevételek 9 349,9 9 421,5 8 079,9 8 873,3 94,2 
ebből:       
saját bevételek 239,3 58,3 42,2 92,8 159,0 
előző évi maradvány 392,5 572,4  498,9 87,2 
költségvetési támogatás 8 718,1 8 790,8 8 037,7 8 281,6 94,2 
Átlaglétszám 176 167 177 165 98,8 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 922,6 8 079,9 8 079,9 8 882,2 8 389,1 94,0 94,4 

ebből: személyi juttatás 6 665,5 6 579,4 6 579,4 6 817,7 6 684,1 100,3 98,0 

Bevétel 58,3 42,2 42,2 101,7 92,8 159,2 91,2 

Támogatás 8 790,8 8 037,7 8 037,7 8 281,6 8 281,6 94,2 100,0 

Előirányzat-maradvány 572,4     498,9 498,9 87,2 100,0 

Létszám (fő)  167 177    177  165 98,8 93,2  
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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 2018. évben 
6 238,1 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 Magyar Tudományos Akadémia hazai 
tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek 
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói 
ellátásokról 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 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 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.) Korm. rendelet 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 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. 
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. 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 079,9 42,2 8 037,7 6 579,4 177  

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 0,9   0,9 0,8   

Minimálbéremelés támogatása 1,2   1,2 1,0   

Többletfeladat ellátásának támogatása 241,8   241,8 63,9   

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

59,5 59,5   49,6   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -1,3   

Előirányzat-maradvány igénybevétel 498,9 498,9   124,3   

2018. évi módosított előirányzat 8 882,2 600,6 8 281,6 6 817,7 177 
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 Akadémikusok 

MTA 
doktora Kandidátus 

Bolyai 
Kutatási 
Ösztöndíj 

Rendes 
tagok 

Levelező 
tagok 

Külső 
tagok 

Özvegyi 
ellátás Árvaellátás 

Tiszteletdíj 
mértéke a 

2018. 
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 
2016. év 294 54 31 33 1 2611 1 515 
2017. év 284 54 30 35 1 2612 1 497 
2018. év 277 54 29 32 1 2633 2 544 

  

 

29. ábra: Doktori és akadémikusi tiszteletdíjak, hozzátartozói ellátások 
és Bolyai-ösztöndíjak jogosultjainak és támogatásának aránya, 

2016–2018 
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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 tevékenységet végez közfeladatként. Alaptevékenysége az 
MTA központi, továbbá az akadémiai költségvetési szervek használati körén kívül eső 
ingatlanok létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a munkahely és a 
munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső feladatok 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 és irodaházi rendezvények szervezése, az azokkal kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
• a Székházban a köztestületet szolgáló Tudós kávézó üzemeltetése 
• az MTA tagjainak és az arra jogosultaknak szolgálati személygépkocsival történő 

hivatalos célú személyszállítása, a kezelésében levő gépjármű-állomány teljes körű 
üzemeltetése, 

• az MTA Titkárság részére irodaszerek, belépőkártyák kiadása, központi 
nyomtatórendszer működtetése, mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés, mobil és 
vezetékes telefonszolgáltatás közbeszerzéssel történő biztosítása  

• az MTA intézményeinek bevonásával az MTA egészére vonatkozó közbeszerzések 
bonyolítása a villamosenergia-és földgázbeszerzés vonatkozásában. 

• pénzügyi-gazdálkodási feladatok végzése az irányító szerv által kijelölt akadémiai 
költségvetési szervek részére 

 
Törzskönyvi azonosító: 318408 
Honlap címe: www.lgk.mta.hu 
 
Az MTA LGK által üzemeltetett épületek: 

• Székház 
• Nádor irodaház 
• Könyvtár épület 
• Kutatóház 

• Etele irodaház 
• Teréz irodaház 
• Karolina úti irodaház 
• DEPO raktár 

• Humán Tudományok 
Kutatóháza 

• Victor Hugo úti irodaház 
• lakások, egyéb ingatlanok 

(Visegrád, Tahitótfalu) 
 
Az MTA LGK költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 6 095,0 3 235,0 1 631,9 2 848,5 88,1 
Bevételek 7 173,9 4 029,7 1 631,9 3 811,6 94,6 
ebből:       
saját bevételek 5 775,0 1 887,7 961,9 2 174,4 115,2 
előző évi maradvány 420,3 1 079,0  794,7 73,7 

költségvetési támogatás 978,6 1 063,0 670,0 842,5 79,3 
Átlaglétszám 129 118 138 106 89,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 235,0 1 631,9 1 631,9 3 840,6 2 848,5 88,1 74,2 

ebből: személyi juttatás 430,4 458,8 458,8 544,5 485,1 112,7 89,1 

Bevétel 1 887,7 961,9 961,9 2 203,4 2 174,4 115,2 98,7 

Támogatás 1 063,0 670,0 670,0 842,5 842,5 79,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 1 079,0     794,7 794,7 73,7 100,0 

Létszám (fő)  118 138    120  106 89,8   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 631,9 961,9 670,0 458,8 138 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 3,3 0,0  3,3 2,7 0 

Minimálbéremelés támogatása 5,9 0,0  5,9 5,0 0 

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

121,4 -41,9 163,3 49,6 -18 

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 

1 283,4 1 283,4 0,0  0,0  0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0  0,0  -29,4 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 794,7 794,7 0,0  57,8 0 

2018. évi módosított előirányzat 3 840,6 2 998,1 842,5 544,5 120 
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5.2. MTA Jóléti intézmények (5. cím 2. alcím) 
 

Az MTA jóléti intézményei a bölcsőde és óvoda, az akadémiai üdülők, valamint az 
akadémiai vendégház. 

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 gazdálkodási feladatait az MTA Létesítménygazdálkodási 
Központ látja el. 

 

• Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves , illetve 3–7 
éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését 
biztosítja térítésmentesen. 

Törzskönyvi azonosító: 323428 

Honlap címe: aob.hu 

Üres férőhely esetén, 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 2018. évben. Az óvoda férőhelyeinek kihasználtsága – Elnök úr által engedélyezett 
létszámtúllépéssel – 2018-ban átlagosan 94,7%-os, a bölcsődei kihasználtság 94,4%-os volt. 

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde költségvetési adatait foglalja össze az alábbi táblázat: 
adatok millió Ft-ban 

Akadémiai Óvoda és 
Bölcsőde 

2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 136,2 140,3 141,2 170,4 121,5 
Bevételek 145,3 164,4 141,2 184,0 111,9 
ebből:       
saját bevételek 48,1 44,2 36,4 48,0 108,6 
előző évi maradvány 8,0 9,1  24,1 264,8 

költségvetési támogatás 89,2 111,1 104,8 111,9 100,7 
Átlaglétszám 26 25 25 25 100,0 

 

• MTA Üdülési Központ 

Az MTA Üdülési Központ alaptevékenységként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, 
továbbá az akadémiai intézmények munkatársainak üdültetését látja el. Üdülőink alkalmasak 
kutatómunka végzésére is.  

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 2018-ban a következőképpen alakult: 

Intézmény 
Szobák 
száma 

Férő-
helyek 
száma 

Kiadható 
férőhelyek 

száma 

Értékesített vendégéjszakák 
száma 

Kihasználtság (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Mátrafüred 51 141 51 465 9 745 
10 

179 
10 

897 
19,0 19,8 25,0 

Mátraháza 32 61 22 263 3 302 4 524 5 446 14,8 20,3 24,5 
Erdőtarcsa 14 26 9 490 1 383  1 959 1 416 14,6 20,6 14,9 

Balatonalmádi 20 45 9 945 zárva 2 693 2 737 – 27,1 39,8 
Balatonvilágos 25 67 10 251 4 629 4 507 4 836 43,2 44,0 47,2 

Siófok 30 94 14 382 zárva bérbeadva bérbeadva – – – 
Balatonfüred 5 20 2 295 898 1 160 1 024 39,1 50,5 33,5 

Domus ’Collegium 
Hungaricum’ 36 69 25 185   9 065   36,0 

Vári Vendégház 11 22 8 030   2 526   31,5 

Összesen: 224 545 120 091 19 957 25 022 37 947 16,6 30,4 26,5 
 

2018-ban a férőhely kihasználtság lehetősége a Domus ’Collegium Hungaricum’ és a Vári 
Vendégházzal bővült, de ez egyben nagyobb kötelezettséget is jelent az Üdülési Központ 
számára az elvárt vendégforgalom és bevételek teljesítését illetően, különösen a Vári 
Vendégház esetében, amelynek a működtetését intézményi bevételekből kell biztosítani. A 
két vendégház esetében a tárgyévi férőhely kihasználtság a Domus ’Collegium Hungaricum’ 
esetében közel 36%, a Vári Vendégház esetében pedig közel 31,5%. 

Mivel a 2017-ben üzemelő többi üdülő esetében 2018-tól a kiadható férőhelyek száma 
módosult, ezért a két év vendégforgalmának összehasonlításául a tényleges vendégéjszakák 
számát vesszük alapul. 2017-ben az üdülők 25 022 vendégéjszakát, 2018-ban 26 356 
vendégéjszakát teljesítettek, amely 1334 vendégéjszakával több, mint az előző évben. Ez 
5,33%-os vendégforgalom növekedést jelent. 

Az MTA Üdülési Központ költségvetési adatai összefoglalva: 
adatok millió Ft-ban 

Intézmény 
2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 357,1 526,9 368,1 629,9 119,5 
Bevételek 426,5 586,4 368,1 679,3 115,8 
ebből:       
saját bevételek 174,4 242,4 195,4 318,8 131,5 
előző évi maradvány 52,2 69,4  59,6 85,9 
költségvetési 

támogatás 
199,9 274,6 172,7 300,9 

109,6 

Átlaglétszám 53 61 64 81 132,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 667,3 509,3 509,3 872,8 800,2 119,9 91,7 

ebből: személyi juttatás 247,7 263,1 263,1 370,6 355,5 143,5 95,9 

Bevétel 286,7 231,8 231,8 376,3 366,8 127,9 97,5 

Támogatás 385,7 277,5 277,5 412,8 412,8 107,0 100,0 

Előirányzat-maradvány 78,5     83,6 83,6 106,6 100,0 

Létszám (fő)  86 89    107  106 123,3 99,1  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 509,3 231,8 277,5 263,1 89 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 3,5 0,0  3,5 2,9 0 

Minimálbéremelés támogatása 15,7 0,0  15,7 13,1 0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 158,1 41,9 116,1 59,8 18 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 102,6 102,6 0,0  19,6 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0  -0,3 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 83,6 83,6 0,0  12,4 0 

2018. évi módosított előirányzat 872,8 459,9 412,8 370,6 107 
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5.3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (5. cím 3. alcím) 

Az MTA 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 MTA 

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. 
 

2018-ban a magyar tudomány ünnepének rendezvényeit, tudományos előadásait az 
„Határtalan tudomány” mottó szellemisége kísérte, de sok program tisztelgett a „Mátyás 
király és az egyház” országos emlékév, valamint Semmelweis-emlékév előtt. Szegeden 2018 
áprilisában elindítottak egy új ismeretterjesztő előadás-sorozatot „Tudósok az Ön 
egészségéért” címmel. 
 
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága költségvetési adatait az alábbi táblázat 
foglalja össze: 

adatok millió Ft-ban 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 242,4 304,9 252,5 366,4 120,2 
Bevételek 280,6 346,4 252,5 394,8 114,0 
ebből:       
saját bevételek 61,3 51,0 64,1 51,8 101,6 
előző évi maradvány 10,7 38,3  41,5 108,4 

költségvetési támogatás 208,6 257,1 188,4 301,5 117,3 
Átlaglétszám 45 46 46 45 97,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 305,0 252,5 252,5 408,3 366,4 120,1 89,7 

ebből: személyi juttatás 136,5 141,3 141,3 169,5 156,3 114,5 92,2 

Bevétel 51,1 64,1 64,1 65,3 51,8 101,6 79,5 

Támogatás 257,1 188,4 188,4 301,5 301,5 117,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 38,3     41,5 41,5 108,4 100,0 

Létszám (fő)  46 46   46  45 97,8 97,8  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 252,5 64,1 188,4 141,3 46 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 4,2 0,0  4,2 3,5 0 

Minimálbéremelés támogatása 2,4 0,0  2,4 2,1 0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 106,5 0,0  106,5 19,8 0 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 1,2 1,2 0,0 0,0  0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0  0,0  -1,0 0 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 41,5 41,5 0,0  3,7 0 

2018. évi módosított előirányzat 408,3 106,8 301,5 169,4 46 
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5.4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (5. 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 2018-ban 137 fő 
rendes, 25 fő tiszteleti és 6 fő címzetes 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 2018. november 26-án tartott rendes Közgyűlésén a SZIMA Alapszabály-módosítást 
fogadott el, amely kimondja, hogy aki a SZIMA-t és annak elveit hosszabb időn keresztül 
következetesen támogatta és képviselte, és aki egyébként nem lehet sem rendes, sem 
tiszteleti tag, címzetes taggá választható. lettek címzetes tagok. 

A 2018. évben 8 székfoglaló előadásra került sor, valamint megrendezésre került a IX. 
Széchenyi István emlékest. 
 
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága költségvetési adatai: 

adatok millió Ft-ban 
 

 2016. év 
(tény) 

2017. év 
(tény) 

2018. év 
(terv) 

2018. év 
(tény) 

Index % 
(2018/2017) 

Kiadások 19,6 24,1 19,5 21,2 88,0 
Bevételek 23,9 28,5 19,5 26,1 91,6 
ebből:       
saját bevételek   0,5   
előző évi maradvány 2,6 4,3  4,5 104,6 
költségvetési támogatás 21,3 24,2 19,0 21,6 89,3 
Átlaglétszám 2 2 2 2 100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 24,1 19,5 19,5 26,6 21,2 88,0 79,7 

ebből: személyi juttatás 10,9 10,5 10,5 11,9 11,1 101,8 93,3 

Bevétel   0,5 0,5 0,5   0,0 0,0 

Támogatás 24,2 19,0 19,0 21,6 21,6 89,3 100,0 

Előirányzat-maradvány 4,3     4,5 4,5 104,7 100,0 

Létszám (fő)  2 2    2  2 100,0 100,0  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 19,5 0,5 19,0 10,5 2 

Módosítások jogcímenként     0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 
(szakmai feladatok támogatása) 

2,6 0,0  2,6 1,6 0 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

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

Előirányzat-maradvány igénybevétele 4,5 4,5  0,0 0,5 0 

2018. évi módosított előirányzat 26,6 5,0 21,6 11,9 2 
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IV. A fejezeti kezelésű támogatások alakulása 
 

Az MTA fejezet 2018-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 

6/9. 342639 Posztdoktori pályázatok támogatása 

6/10. 232555 Szakmai feladatok teljesítése 

6/11. 342640 Kiválósági központok támogatása 

6/12. 229584 Központi kezelésű felújítások 

6/13. 358995 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 

6/14. 342028 
MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza 
létrehozása 
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Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 423,3 10 648,1 10 648,1 799,1 607,6 42,7 76,0 

Bevétel 324,8 0,0 0,0 152,5 152,5 47,0 100,0 

Támogatás 575,2 10 648,1 10 648,1 414,2 414,2 72,0 100,0 

Előirányzat-maradvány 755,6 0,0 0,0 232,4 232,4 47,5 100,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 648,1 0,0 10 648,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra -10 402,4 0,0 -10 402,4 

− más fejezet intézményének    

 =    meghatározott feladatra -10,0 0,0 -10,0 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -337,9 0,0 -337,9 

− saját fejezeti kezelésű előirányzattól 491,6 0,0 491,6 

− saját intézménytől 24,8 0,0 24,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 232,4 232,4 0,0 

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 152,5 152,5 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 799,1 384,9 414,2 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény 193,7 0,0 193,7 

− más fejezet intézménye 13,2 0,0 13,2 

− alapítvány 70,6 58,6 12,0 

− nonprofit társaság 52,6 22,3 30,3 
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− gazdasági társaság 104,0 0,0 104,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,5 0,0 1,5 

− határon túli szervezetek 89,4 72,8 16,6 

− egyéb (kötelezettségvállalás nélküli maradvány 
befizetése) 

3,3 0,0 3,3 

− egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség) 79,3 5,2 74,1 

Összes kifizetés 607,6 158,9 448,7 

 

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy 
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) (6. cím 1. alcím) 

A tudományos társaságok támogatására a 2018. 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 MTA.  

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 a 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 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 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 

Bevétel        

Támogatás 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 100,0 100,0 

Előirányzat-maradvány        
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 80,9  80,9 
2018. évi módosított előirányzat 80,9  80,9 
 
 
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 (23 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 2018-ban 
88,4 millió Ft-ot biztosított. Ebből a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatására 20 millió 
Ft-ot, a műhelytámogatásra 32,0 millió Ft-ot, rendezvény- és kiadványtámogatásra 
13,4 millió Ft-ot fordított. További 4-4 millió Ft támogatásban részesülhetett a Vajdasági, a 
Szlovákiai és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács. Az MTA a Szülőföld 
ösztöndíjprogramra 11 millió Ft-ot biztosított.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 63,0 101,3 101,3 89,5 88,4 140,3 98,8 

Bevétel       1,0 1,0 0,0 100,0 

Támogatás 62,3 101,3 101,3 78,6 78,6 126,2 0,0 

Előirányzat-maradvány 10,6    9,9 9,9 93,4 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 101,3  101,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek 
 

  
 

 = meghatározott feladatra -29,5  -29,5 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 6,0  6,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Saját intézménytől 0,8  0,8 

− Többletbevétel 1,0 1,0  

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 9,9 9,9   

2018. évi módosított előirányzat 89,5 10,9 78,6 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− határon túli szervezetek  88,4 72,8 15,6 

Összes kifizetés 88,4 72,8 15,6 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (6. cím 3. alcím) 

A tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a 2018. évben eredetileg 129, 4 
millió Ft, év végére forrásátcsoportosítás után 177,6 millió Ft állt rendelkezésre, aminek egy 
részét (139,2 millió Ft) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság döntése, másik részét 
(10,6 millió Ft) az MTA elnökének egyedi döntése alapján használhatták fel a támogatottak. 
Ezen kívül a Magyar Tudomány folyóirat fedezetére 27,8 millió Ft támogatást kapott az azt 
kiadó Akadémiai Kiadó. A 2017. évi 218,1 millió Ft maradvány felhasználásával, összesen 
395,7 millió Ft-ra emelkedett a keret főösszege. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 148,2 129,4 129,4 395,7 209,7 141,5 53,0 

ebből: személyi juttatás   6,5  6,5  4,3      

Bevétel 47,3     3,2 3,2 6,8 100,0 
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Támogatás 176,3 129,4 129,4 174,4 174,4 98,9 100,0 

Előirányzat-maradvány 142,6     218,1 218,1 152,9 100,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 129,4   129,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 21,0   21,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 218,1 218,1   

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 3,2 3,2   

− Saját intézménytől 24,0  24,0 

2018. évi módosított előirányzat 395,7 221,3 174,4 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 45,4   45,4 

− más fejezet intézménye 13,2   13,2 

− alapítvány 12,0   12,0 

− nonprofit társaság 30,3   30,3 

− gazdasági társaság 104,0   104,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,5  1,5 

− egyéb (kötelezettségvállalás nélküli maradvány 
befizetése) 

3,3   3,3 

Összes kifizetés 209,7 0,0 209,7 

A 186,0 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 Központ 
pályázatai önrészét 2018-ban 645,6 millió Ft-tal támogatta az eredeti célnak megfelelően, 
míg 110 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott.  

A támogatás nyújtása az előirányzatok átcsoportosításával történt, a tényleges felhasználás a 
támogatott intézményektől történik meg. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 24,6 700,0 700,0     

ebből: személyi juttatás   391,6  391,6      

Bevétel 2,1         

Támogatás 22,5 700,0 700,0     

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 700,0   700,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -755,6   -755,6 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 55,6   55,6 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

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 1 172,6 millió 
Ft-ra emelkedett, amelyet az MTA kutatási és informatikai infrastrukturális fejlesztésekre 
fordított. A támogatás nyújtása az előirányzatok átcsoportosításával történt, a tényleges 
felhasználás a támogatott intézményektől történik meg. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8,4 1 142,0 1 142,0 30,6 30,6 364,3 100,0 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel 8,4     30,6 30,6 364,3 100,0 
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Támogatás   1 142,0 1 142,0       

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 142,0   1 142,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1 142,0   -1 142,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 30,6 30,6   

2018. évi módosított előirányzat 30,6 30,6 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 30,6   30,6 

Összes kifizetés 30,6 0,0  30,6 

 

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 
20, maximum 60 millió Ft lehet. A 2018. évre rendelkezésre álló keretből a kutatócsoportok 
támogatására közvetlenül 3 488,9 millió Ft került felhasználására. A támogatás nyújtása az 
előirányzatok átcsoportosításával történt, a tényleges felhasználás a támogatott 
intézményektől történik meg. 

A keret maradványa másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 84,2 3 540,9 3 540,9     

ebből: személyi juttatás   1870,9  1870,9      

Bevétel 6,9         

Támogatás 77,3  3 540,9 3 540,9     

Előirányzat-maradvány          

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 540,9   3 540,9 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -3 488,9   -3 488,9 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -52,0   -52,0 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Fiatal kutatók pályázatos támogatása (6. cím 7. alcím) 

A keret a fiatal kutatói pályázatok finanszírozására szolgál, amelyre – a 3 éves ciklusok 
elszámoltatása utáni kifizetésekkel együtt  az MTA 950,5 millió Ft-ot fizetett ki.  

A támogatás nyújtása az előirányzatok átcsoportosításával történt, a tényleges felhasználás a 
támogatott intézményektől történik meg. 

A keret maradványa másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 41,3 1 017,4 1 017,4 7,3 7,3 17,7 100,0 

ebből: személyi juttatás   850,0  850,0        

Bevétel 8,9     7,3 7,3 82,0 100,0 

Támogatás 32,4 1 017,4 1 017,4       

Előirányzat-maradvány           

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 017,4   1 017,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek        

  = meghatározott feladatra -977,4   -977,4 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -40,0   -40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 7,3 7,3   

2018. évi módosított előirányzat 7,3 7,3 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 7,3   7,3 

Összes kifizetés 7,3 0,0 7,3 

 

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (6. cím 8. alcím) 

A nemzetközi kapcsolatok kereteként eredetileg 199,5 millió Ft állt rendelkezésre. 

A kereten belül külön 26,4 millió Ft-os keret szolgált a konferenciaszervezések fedezetére, 
12,5 millió Ft az ifjúsági nemzetközi konferenciaszervezési kiadások, valamint egy 
78,3 millió Ft-os keret a mobilitást segítő utaztatások támogatására, amelyből pályázati úton 
lehetett támogatáshoz jutni. 
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A nemzetközi tagdíjak keretéből az MTA a nemzetközi szervezetekben való részvételt  
74,1 millió Ft összegben finanszírozta. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 83,4 199,5 199,5 75,2 75,2 90,2 100,0 

ebből: személyi juttatás   94,2  94,2        

Bevétel 10,0           

Támogatás 73,4 199,5 199,5 75,2 75,2 102,5 100,0 

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 199,5   199,5 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -116,7   -116,7 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -7,6   -7,6 

2018. évi módosított előirányzat 75,2 0,0 75,2 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− határon túli szervezetek  1,0   1,0 

− egyéb (nemzetközi tagdíjak, bankköltség) 74,2  0,1 74,1 

Összes kifizetés 75,2 0,1 75,1 
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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 499,0 millió Ft-ot fizetett ki.  

A támogatás nyújtása az előirányzatok átcsoportosításával történt, a tényleges felhasználás a 
támogatott intézményektől történik meg. 

A keret maradványa másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 48,9 845,0 845,0 6,3 6,3 12,9 100,0 

ebből: személyi juttatás   693,8  693,8        

Bevétel 18,4     6,3 6,3 34,2 100,0 

Támogatás 30,5 845,0 845,0       

Előirányzat-maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 845,0   845,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -612,4   -612,4 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -232,6   -232,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 6,3 6,3   

2018. évi módosított előirányzat 6,3 6,3 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 6,3   6,3 

Összes kifizetés 6,3   6,3 

 

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 (40,2 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 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 198,3 467,9 467,9 109,2 109,2 55,1 100,0 

ebből: személyi juttatás   212,5  212,5        

Bevétel 177,1     104,1 104,1 58,8 100,0 

Támogatás 12,8 467,9 467,9 5,1 5,1 39,8 100,0 

Előirányzat-maradvány 8,4            

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 467,9   467,9 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -861,8   -861,8 

− más fejezet intézményének    

 = meghatározott feladatra -10,0  -10,0 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 409,0   409,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 104,1 104,1   

2018. évi módosított előirányzat 109,2 104,1 5,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 104,1   104,1 

− egyéb (bankköltség) 5,1 5,1   

Összes kifizetés 109,2 5,1 104,1 

 

Kiválósági központok támogatása (6. cím 11. alcím) 

Az Akadémiai kutatóközpontok egyetemi partnerekkel 2014-ben koncentrált, 3 éves 
kutatási programokat indítottak. Ezen kutatásokat az MTA 2018-ban 300 millió Ft-tal 
támogatta az alábbiak szerint: 

millió Ft-ban 

Intézmény Program 2016. év 2017. év 2018. év 

MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont 

A precíziós gyógyászat 
biológiai alapjai 

80   
 

MTA Támogatott 
Kutatócsoportok Irodája 

MEDinPROT 
Fehérjetudományi Kiválósági 
Együttműködési Program 

80 80 
 

MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont 

Extrém anyagok, energiák és 
technológiák 

50  
 

MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 

Járműtechnológiai Kutatások 
Kiválósági Központja 

50 50 
 

MTA Agrártudományi 
Kutatóközpont 

Búza stresszadaptációs 
kutatások 

40 50 
50 

MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont 

Mohács 1526–2026 
Rekonstrukció és emlékezet 

 40 
40 

MTA Közgazdaság és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont 

Heurisztikus problémamegoldás 
párosító mechanizmusokban 

 40 
40 

MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 

Mobilitás Kutatási Centrum  40 
22,696 

MTA Közgazdaság és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont 

Mobilitás Kutatási Centrum   
23,789 

MTA Ökológiai 
Kutatóközpont 

A társadalmi jóllét ökológiai 
alapjai-tájhasználat és 
klímaváltozás hatása vízi és 
szárazföldi ökoszisztémákra 

  

52 
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MTA Csillagászati és 
Földtudományi 
Kutatóközpont 

Gammavillanások detektálása 
nanoműholdak segítségével – 
prototípus űrműszer 
kifejlesztése (CAMELOT) 

  

38,33 

MTA Csillagászati és 
Földtudományi 
Kutatóközpont 

NANOMIN: Ásványképződési 
folyamatok nanoméretekben – a 
kristályok elemi cellájától a 
kontinentális léptékig 

  

33,185 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6,8 300,0 300,0     

ebből: személyi juttatás   160,0  160,0      

Bevétel           

Támogatás 6,8 300,0 300,0     

Előirányzat-maradvány        

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -300,0   -300,0 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Központi kezelésű felújítások (6. cím 12. alcím) 

Felújítások támogatására eredetileg 723,8 millió Ft állt rendelkezésre, azonban ez az 
összeg év végére a források átcsoportosítása miatt csökkent, így összesen 718,1 millió Ft 
került kiosztásra.  

 
 
  

4557



Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 45,7 723,8 723,8     

ebből: személyi juttatás           

Bevétel 45,7         

Támogatás   723,8 723,8     

Előirányzat-maradvány         

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 723,8   723,8 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -718,1   -718,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -5,7   -5,7 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése (6. cím 13. alcím) 

Az MTA és Martonvásár Város Önkormányzata a 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 elhelyezését. 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 felújítása. 

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. 
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A beruházás 2016-ban kezdődött, a megvalósítás össztámogatása 6 000 millió Ft, a 
tervezett ütemezés szerint 2018-ban 1 400 millió Ft támogatás érkezett. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 331,4 1 400,0 1 400,0     

ebből: személyi juttatás   53,0        

Bevétel           

Támogatás   1 400,0 1 400,0     

Előirányzat-maradvány 331,4         

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 400,0   1 400,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra 1 400,0   1 400,0 

2018. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (6. cím 14. alcím) 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016-ban keletkezett 4,4 millió Ft-os maradványa a Kutatóház 
kivitelezési tervezési díjának a jótállási biztosítéka, melyet 2019.09.30-ig vissza kell tartani, és 
amely összeg így 2018-ban is keletkezett maradványként jelentkezik. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     0,0 4,4    0,0 

ebből: személyi juttatás             

Bevétel             

Támogatás             

Előirányzat-maradvány 4,4   4,4 4,4 4,4 100,0 100,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Előirányzat-maradvány igénybevétel 4,4 4,4   

2018. évi módosított előirányzat 4,4 4,4 0,0 

 
 
 
Budapest, 2019. július 31. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIADÁSOK 71 221,0 62 611,7 -- 79 516,055 044,84 374,4384,262 611,7 122 415,1

1. Költségvetési szerv 69 797,7 51 963,6 -- 78 908,455 044,814 223,4384,251 963,6 121 616,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 31 740,1 28 641,7 -- 34 200,411 602,44 160,8280,328 641,7 44 685,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 287,0 5 820,4 -- 6 899,92 978,2818,355,05 820,4 9 671,9

01/03  Dologi kiadások 19 956,5 15 523,9 -- 22 193,615 460,64 435,646,115 523,9 35 466,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,7 42,0 -- 44,42,4----42,0 44,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 267,4 120,0 -- 735,0872,56,4--120,0 998,9

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

02/06  Beruházások 7 200,2 1 684,3 -- 11 038,620 058,63 343,42,81 684,3 25 089,1

02/07  Felújítások 2 261,2 106,3 -- 3 768,54 031,11 458,9--106,3 5 596,3

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,6 25,0 -- 28,039,0----25,0 64,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 423,3 10 648,1 -- 607,6---9 849,0--10 648,1 799,1

1 423,3 10 648,1 -- 607,6---9 849,0--10 648,1 799,1

BEVÉTELEK 33 177,1 22 514,8 -- 28 959,76 200,63 901,6--22 514,8 32 617,0

1. Költségvetési szerv 32 852,3 22 514,8 -- 28 807,26 200,63 749,1--22 514,8 32 464,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 324,8 -- -- 152,5--152,5---- 152,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 40 981,2 -- -- 49 076,648 844,2232,4---- 49 076,6

1. Költségvetési szerv 40 225,6 -- -- 48 844,248 844,2------ 48 844,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 755,6 -- -- 232,4--232,4---- 232,4

TÁMOGATÁSOK 46 849,1 40 096,9 -- 40 721,5--240,4384,240 096,9 40 721,5

1. Költségvetési szerv 46 273,9 29 448,8 -- 40 307,3--10 474,3384,229 448,8 40 307,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 575,2 10 648,1 -- 414,2---10 233,9--10 648,1 414,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 5 400,0 -- -- 5 446,0-------- --

1. Költségvetési szerv 5 400,0 -- -- 5 446,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2

1. Költségvetési szerv 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

1. Költségvetési szerv 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49 076,4 -- -- -- -- -- -- -- 39 227,6
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak ( 01117 Köztestületek )1

KIADÁSOK 8 922,6 8 079,9 -- 8 389,1547,5252,72,18 079,9 8 882,2

1 Működési költségvetés 8 772,8 8 039,9 -- 8 332,7535,1161,32,18 039,9 8 738,4

 / 1 Személyi juttatások 6 665,5 6 579,4 -- 6 684,188,4148,11,86 579,4 6 817,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 099,6 982,2 -- 1 168,4------982,2 1 170,9

Külső személyi juttatások 5 565,9 5 597,2 -- 5 515,7------5 597,2 5 646,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 443,2 1 105,7 -- 1 184,6178,517,80,31 105,7 1 302,3

 / 3 Dologi kiadások 326,6 312,8 -- 333,476,7-4,6--312,8 384,9

Készletbeszerzés 23,6 18,0 -- 24,7------18,0 25,4

Kommunikációs szolgáltatások 87,9 45,0 -- 70,4------45,0 71,9

Szolgáltatási kiadások 119,4 136,0 -- 134,3------136,0 171,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 52,7 70,0 -- 62,5------70,0 67,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 43,0 43,8 -- 41,5------43,8 48,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,7 42,0 -- 44,42,4----42,0 44,4

Egyéb nem intézményi ellátások 46,7 42,0 -- 44,4------42,0 44,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 290,8 -- -- 86,2189,1------ 189,1

Elvonások és befizetések 287,2 -- -- 83,6-------- 83,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,6 -- -- 2,6-------- 105,5

2 Felhalmozási költségvetés 149,8 40,0 -- 56,412,491,4--40,0 143,8

 / 6 Beruházások 149,8 25,0 -- 51,718,091,4--25,0 134,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 2,7-------- 4,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 113,2 19,0 -- 32,1------19,0 95,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,0 -- -- 5,9-------- 5,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 31,6 6,0 -- 11,0------6,0 28,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 15,0 -- 4,7-5,6----15,0 9,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- 15,0 -- 4,7------15,0 9,4

BEVÉTELEK 58,3 42,2 -- 92,848,610,9--42,2 101,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,6 -- -- 5,45,4------ 5,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,6 -- -- 5,4-------- 5,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 28,7 27,2 -- 29,2--10,9--27,2 38,1
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 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 18,1 22,2 -- 13,5------22,2 22,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5,1 4,0 -- 3,7------4,0 4,0

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

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 5,4 1,0 -- 11,8------1,0 11,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 42,642,6------ 42,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 42,6-------- 42,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,0 15,0 -- 15,60,6----15,0 15,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

16,0 15,0 -- 15,6------15,0 15,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 572,4 -- -- 498,9498,9------ 498,9

8 Maradvány igénybevétele 572,4 -- -- 498,9498,9------ 498,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 572,4 -- -- 498,9498,9------ 498,9

Maradvány igénybevétele 572,4 -- -- 498,9498,9------ 498,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 572,4 -- -- 498,9-------- 498,9

TÁMOGATÁSOK 8 790,8 8 037,7 -- 8 281,6--241,82,18 037,7 8 281,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 790,8 8 037,7 -- 8 281,6--241,82,18 037,7 8 281,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 790,8 8 037,7 -- 8 281,6--241,82,18 037,7 8 281,6

Központi, irányító szervi támogatás 8 790,8 8 037,7 -- 8 281,6--241,82,18 037,7 8 281,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 167,0 -- -- 165,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 498,9 -- -- -- -- -- -- -- 484,2

MTA Könyvtár és Információs Központ ( 08121 Könyvtári tevékenység )2

KIADÁSOK 4 890,5 4 554,1 -- 5 753,6886,0765,52,54 554,1 6 208,1

1 Működési költségvetés 4 804,0 4 536,1 -- 5 690,1861,1719,52,54 536,1 6 119,2

 / 1 Személyi juttatások 468,4 506,4 -- 511,2-28,631,52,1506,4 511,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 445,0 482,6 -- 479,6------482,6 479,6

Külső személyi juttatások 23,4 23,8 -- 31,6------23,8 31,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

113,8 109,5 -- 108,7-7,36,10,4109,5 108,7

 / 3 Dologi kiadások 4 199,3 3 917,2 -- 5 029,9864,4677,1--3 917,2 5 458,7

Készletbeszerzés 65,3 94,5 -- 61,9------94,5 94,0

Kommunikációs szolgáltatások 3 288,3 3 113,3 -- 4 134,8------3 113,3 4 513,6

Szolgáltatási kiadások 177,4 162,3 -- 182,7------162,3 198,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 12,0 6,0 -- 17,5------6,0 17,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 656,3 541,1 -- 633,0------541,1 634,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,5 3,0 -- 40,332,64,8--3,0 40,4

Nemzetközi kötelezettségek 11,5 3,0 -- 18,6------3,0 18,6

Elvonások és befizetések 11,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0-------- 3,1
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 18,7-------- 18,7

2 Felhalmozási költségvetés 86,5 18,0 -- 63,524,946,0--18,0 88,9

 / 6 Beruházások 73,8 18,0 -- 63,524,946,0--18,0 88,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 29,1 1,0 -- 5,6------1,0 5,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 30,7 12,0 -- 34,9------12,0 54,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4,5 1,0 -- 12,3------1,0 12,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,5 4,0 -- 10,7------4,0 16,1

 / 7 Felújítások 9,7 -- -- ---------- --

Ingatlanok felújítása 7,6 -- -- ---------- --

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4 242,6 3 956,5 -- 4 940,1543,5496,0--3 956,5 4 996,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 481,7 1 526,0 -- 2 067,0541,0----1 526,0 2 067,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 481,7 1 526,0 -- 2 067,0------1 526,0 2 067,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22,7 -- -- 2,52,5------ 2,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

22,7 -- -- 2,5-------- 2,5

4 Működési bevételek 2 737,7 2 430,5 -- 2 870,6--496,0--2 430,5 2 926,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,6 0,2 -- 0,4------0,2 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 107,7 1 842,6 -- 2 211,8------1 842,6 2 233,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,2-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 566,2 499,0 -- 594,5------499,0 604,0

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 63,0 88,0 -- 63,3------88,0 88,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- 0,4 -- 0,1------0,4 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 0,3 -- 0,3------0,3 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 180,9 -- -- 342,5342,5------ 342,5

8 Maradvány igénybevétele 180,9 -- -- 342,5342,5------ 342,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 180,9 -- -- 342,5342,5------ 342,5

Maradvány igénybevétele 180,9 -- -- 342,5342,5------ 342,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 180,9 -- -- 342,5-------- 342,5

TÁMOGATÁSOK 809,5 597,6 -- 869,6--269,52,5597,6 869,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 809,5 597,6 -- 869,6--269,52,5597,6 869,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 809,5 597,6 -- 869,6--269,52,5597,6 869,6

Központi, irányító szervi támogatás 809,5 597,6 -- 869,6--269,52,5597,6 869,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 106,0 -- -- 110,0-------- --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 342,5 -- -- -- -- -- -- -- 398,6

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )3

KIADÁSOK 45 296,4 33 798,5 -- 55 431,349 201,510 068,8335,433 798,5 93 404,2

1 Működési költségvetés 37 702,5 32 088,3 -- 42 134,027 043,35 902,2332,632 088,3 65 366,4

 / 1 Személyi juttatások 20 156,5 18 181,0 -- 22 905,911 106,82 699,1239,618 181,0 32 226,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 153,5 17 454,5 -- 21 608,6------17 454,5 30 400,7

Külső személyi juttatások 1 003,0 726,5 -- 1 297,3------726,5 1 825,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 691,4 3 937,7 -- 4 751,42 635,5516,546,93 937,7 7 136,6

 / 3 Dologi kiadások 12 048,9 9 852,6 -- 13 938,112 743,12 685,046,19 852,6 25 326,8

Készletbeszerzés 2 352,6 1 504,6 -- 2 711,5------1 504,6 6 005,4

Kommunikációs szolgáltatások 501,9 357,9 -- 595,3------357,9 1 123,3

Szolgáltatási kiadások 5 291,7 4 678,1 -- 5 963,1------4 678,1 10 222,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 168,4 833,6 -- 1 284,1------833,6 1 881,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 734,3 2 478,4 -- 3 384,1------2 478,4 6 094,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 805,7 117,0 -- 538,6557,91,6--117,0 676,5

Nemzetközi kötelezettségek 62,9 17,0 -- 57,4------17,0 84,2

Elvonások és befizetések 484,6 -- -- 6,8-------- 13,8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

30,0 30,0 -- 32,7------30,0 77,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 219,4 40,0 -- 211,3------40,0 247,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,8 30,0 -- 230,4------30,0 254,1

2 Felhalmozási költségvetés 7 593,9 1 710,2 -- 13 297,322 158,24 166,62,81 710,2 28 037,8

 / 6 Beruházások 5 843,5 1 593,9 -- 10 099,619 285,32 908,62,81 593,9 23 790,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 105,9 39,0 -- 104,8------39,0 229,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 204,5 5,5 -- 231,4------5,5 6 489,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 654,2 357,4 -- 960,9------357,4 1 606,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 824,5 872,2 -- 7 142,3------872,2 11 772,0

Részesedések beszerzése 6,4 -- -- 3,3-------- 4,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 048,0 319,8 -- 1 656,9------319,8 3 689,2

 / 7 Felújítások 1 715,3 106,3 -- 3 174,62 828,51 258,0--106,3 4 192,8

Ingatlanok felújítása 1 283,8 72,2 -- 2 611,8------72,2 3 413,7

Informatikai eszközök felújítása 3,1 -- -- 2,0-------- 5,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 66,7 11,5 -- 35,1------11,5 91,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 361,7 22,6 -- 525,7------22,6 682,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,1 10,0 -- 23,144,4----10,0 54,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 31,0 -- -- 6,4-------- 12,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

4,1 10,0 -- 16,7------10,0 41,5
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BEVÉTELEK 25 641,7 17 181,1 -- 20 453,64 043,62 768,9--17 181,1 23 993,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 356,1 4 462,9 -- 6 965,33 039,9----4 462,9 7 502,8

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

37,7 -- -- 9,4-------- 9,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9 318,4 4 462,9 -- 6 955,9------4 462,9 7 493,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 406,6 470,7 -- 632,1267,1----470,7 737,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 406,6 470,7 -- 632,1------470,7 737,8

4 Működési bevételek 7 146,4 7 832,6 -- 8 961,0--2 764,7--7 832,6 10 597,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 314,7 277,5 -- 267,0------277,5 322,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4 654,3 5 232,4 -- 5 473,0------5 232,4 6 881,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 146,6 164,5 -- 175,5------164,5 225,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 39,5 -- -- 50,4-------- 50,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 218,1 1 405,0 -- 1 411,4------1 405,0 1 680,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 665,8 547,2 -- 1 287,9------547,2 1 127,5

 / 8 Kamatbevételek 1,4 20,0 -- 17,4------20,0 34,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 36,9 46,9 -- 177,3------46,9 162,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 10,5 -- -- 10,6-------- 9,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 58,6 139,1 -- 90,5------139,1 103,6

5 Felhalmozási bevételek 9,0 1,0 -- 9,2--4,2--1,0 5,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9,0 1,0 -- 9,2------1,0 5,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 644,3 4 278,0 -- 3 805,9772,0----4 278,0 5 050,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 644,3 4 278,0 -- 3 805,9------4 278,0 5 050,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 79,3 135,9 -- 80,1-35,4----135,9 100,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,6 10,2 -- 7,4------10,2 13,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71,7 125,7 -- 72,7------125,7 87,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35 549,1 -- -- 45 157,945 157,9------ 45 157,9

8 Maradvány igénybevétele 35 549,1 -- -- 45 157,945 157,9------ 45 157,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 35 549,1 -- -- 45 157,945 157,9------ 45 157,9

Maradvány igénybevétele 35 549,1 -- -- 45 157,945 157,9------ 45 157,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 278,1 -- -- 44 840,8-------- 44 840,8

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 271,0 -- -- 317,1-------- 317,1

TÁMOGATÁSOK 29 973,6 16 617,4 -- 24 252,7--7 299,9335,416 617,4 24 252,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 29 973,6 16 617,4 -- 24 252,7--7 299,9335,416 617,4 24 252,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 29 973,6 16 617,4 -- 24 252,7--7 299,9335,416 617,4 24 252,7

Központi, irányító szervi támogatás 29 973,6 16 617,4 -- 24 252,7--7 299,9335,416 617,4 24 252,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 049,0 -- -- 4 232,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2
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9 Finanszírozási kiadások 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2

 / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2

Belföldi értékpapírok kiadásai 5 441,3 -- -- 724,2724,2------ 724,2

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

8 Finanszírozási bevételek 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

 / 1 Belföldi finanszírozás bevételei 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

Belföldi értékpapírok bevételei 4 731,3 -- -- 710,0724,2------ 724,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45 158,0 -- -- -- -- -- -- -- 34 418,7

MTA Támogatott Kutatóhelyek ( 01414 Multidiszciplináris alapkutatás )4

KIADÁSOK 6 456,8 3 117,9 -- 5 298,12 549,92 296,19,33 117,9 7 973,2

1 Működési költségvetés 6 095,2 3 114,8 -- 4 930,22 219,02 054,79,33 114,8 7 397,8

 / 1 Személyi juttatások 3 622,2 2 501,2 -- 3 091,2391,31 133,17,62 501,2 4 033,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 329,7 2 341,2 -- 2 892,7------2 341,2 3 823,3

Külső személyi juttatások 292,5 160,0 -- 198,5------160,0 209,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

842,8 484,9 -- 651,4159,6243,71,7484,9 889,9

 / 3 Dologi kiadások 1 515,3 128,7 -- 1 157,31 614,8677,9--128,7 2 421,4

Készletbeszerzés 573,3 45,0 -- 351,8------45,0 702,2

Kommunikációs szolgáltatások 31,8 5,5 -- 30,9------5,5 63,1

Szolgáltatási kiadások 398,8 26,0 -- 366,8------26,0 785,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 242,1 21,5 -- 204,9------21,5 426,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 269,3 30,7 -- 202,9------30,7 443,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 114,9 -- -- 30,353,3------ 53,3

Nemzetközi kötelezettségek 0,4 -- -- 0,1-------- 9,4

Elvonások és befizetések 83,8 -- -- 16,0-------- 16,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30,7 -- -- 14,2-------- 27,7

2 Felhalmozási költségvetés 361,6 3,1 -- 367,9330,9241,4--3,1 575,4

 / 6 Beruházások 361,6 3,1 -- 367,9330,9241,4--3,1 575,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,5 -- -- 2,2-------- 55,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 114,2 0,9 -- 113,8------0,9 141,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 182,7 1,5 -- 187,9------1,5 268,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 62,2 0,7 -- 64,0------0,7 110,3

BEVÉTELEK 684,2 76,7 -- 727,6629,321,6--76,7 727,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 536,5 61,7 -- 631,1569,4----61,7 631,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

536,5 61,7 -- 631,1------61,7 631,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80,9 -- -- 18,918,9------ 18,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

80,9 -- -- 18,9-------- 18,9
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4 Működési bevételek 22,7 15,0 -- 32,6--17,6--15,0 32,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 16,7 -- -- 23,1-------- 23,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 11,8 -- --------11,8 --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,9 3,2 -- 7,4------3,2 7,4

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,1 -- -- 0,2-------- 0,2

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,0 -- -- 1,8-------- 1,8

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

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- -- -- 4,0-------- 4,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,7 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 43,4 -- -- 41,041,0------ 41,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 43,4 -- -- 41,0-------- 41,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 723,1 -- -- 1 920,61 920,6------ 1 920,6

8 Maradvány igénybevétele 2 723,1 -- -- 1 920,61 920,6------ 1 920,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 723,1 -- -- 1 920,61 920,6------ 1 920,6

Maradvány igénybevétele 2 723,1 -- -- 1 920,61 920,6------ 1 920,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 723,1 -- -- 1 920,6-------- 1 920,6

TÁMOGATÁSOK 4 970,0 3 041,2 -- 5 325,0--2 274,59,33 041,2 5 325,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 970,0 3 041,2 -- 5 325,0--2 274,59,33 041,2 5 325,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 970,0 3 041,2 -- 5 325,0--2 274,59,33 041,2 5 325,0

Központi, irányító szervi támogatás 4 970,0 3 041,2 -- 5 325,0--2 274,59,33 041,2 5 325,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 826,0 -- -- 680,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 920,5 -- -- -- -- -- -- -- 2 675,1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )15

KIADÁSOK 3 235,0 1 631,9 -- 2 848,51 730,3469,29,21 631,9 3 840,6

1 Működési költségvetés 2 122,9 1 588,6 -- 2 020,3251,0354,19,21 588,6 2 202,9

 / 1 Személyi juttatások 430,4 458,8 -- 485,128,449,67,7458,8 544,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 430,2 458,3 -- 480,0------458,3 538,8

Külső személyi juttatások 0,2 0,5 -- 5,1------0,5 5,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

98,7 93,3 -- 94,37,79,81,593,3 112,3

 / 3 Dologi kiadások 1 575,6 1 036,5 -- 1 401,3175,3294,7--1 036,5 1 506,5

Készletbeszerzés 44,3 26,6 -- 43,5------26,6 46,6

Kommunikációs szolgáltatások 77,5 45,1 -- 54,6------45,1 62,4

Szolgáltatási kiadások 899,6 670,8 -- 923,2------670,8 991,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,9 -- -- 1,1-------- 1,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 553,3 294,0 -- 378,9------294,0 404,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,2 -- -- 39,639,6------ 39,6

Elvonások és befizetések 18,2 -- -- 11,1-------- 11,1
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,5-------- 28,5

2 Felhalmozási költségvetés 1 112,1 43,3 -- 828,21 479,3115,1--43,3 1 637,7

 / 6 Beruházások 726,4 43,3 -- 346,9311,52,8--43,3 357,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,5 -- -- 23,8-------- 26,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 274,6 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4,0 3,2 -- 12,4------3,2 15,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 350,3 30,9 -- 236,9------30,9 240,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96,0 9,2 -- 73,8------9,2 75,5

 / 7 Felújítások 385,3 -- -- 481,31 167,8112,3---- 1 280,1

Ingatlanok felújítása 304,3 -- -- 405,5-------- 1 016,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 81,0 -- -- 75,8-------- 263,4

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

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

BEVÉTELEK 1 887,7 961,9 -- 2 174,4935,6305,9--961,9 2 203,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 868,2 -- -- 42,442,4------ 42,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

868,2 -- -- 42,4-------- 42,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43,0 -- -- 893,2893,2------ 893,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

43,0 -- -- 893,2-------- 893,2

4 Működési bevételek 976,3 961,9 -- 1 227,2--294,2--961,9 1 256,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 13,3 -- -- 11,3-------- 11,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 640,8 631,2 -- 803,4------631,2 821,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 116,3 126,2 -- 124,0------126,2 127,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 202,5 204,5 -- 250,3------204,5 256,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,3 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,1 -- -- 37,9-------- 38,0

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 11,6--11,7---- 11,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- 11,6-------- 11,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 079,0 -- -- 794,7794,7------ 794,7

8 Maradvány igénybevétele 1 079,0 -- -- 794,7794,7------ 794,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 079,0 -- -- 794,7794,7------ 794,7

Maradvány igénybevétele 1 079,0 -- -- 794,7794,7------ 794,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 079,0 -- -- 794,7-------- 794,7

TÁMOGATÁSOK 1 063,0 670,0 -- 842,5--163,39,2670,0 842,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 063,0 670,0 -- 842,5--163,39,2670,0 842,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 063,0 670,0 -- 842,5--163,39,2670,0 842,5

Központi, irányító szervi támogatás 1 063,0 670,0 -- 842,5--163,39,2670,0 842,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 118,0 -- -- 106,0-------- --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 794,7 -- -- -- -- -- -- -- 963,1

MTA Jóléti intézmények ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )25

KIADÁSOK 667,3 509,3 -- 800,283,6260,819,1509,3 872,8

1 Működési költségvetés 534,4 508,3 -- 682,81,2205,519,1508,3 734,1

 / 1 Személyi juttatások 249,7 263,1 -- 355,511,879,716,0263,1 370,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 235,3 259,6 -- 341,7------259,6 355,9

Külső személyi juttatások 14,4 3,5 -- 13,8------3,5 14,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

60,5 52,7 -- 71,83,920,33,152,7 80,0

 / 3 Dologi kiadások 212,8 192,5 -- 255,5-14,5105,5--192,5 283,5

Készletbeszerzés 75,3 73,6 -- 85,5------73,6 90,0

Kommunikációs szolgáltatások 7,6 7,0 -- 9,0------7,0 9,5

Szolgáltatási kiadások 86,4 73,7 -- 107,8------73,7 123,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,2 0,5 -- 0,2------0,5 0,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 43,3 37,7 -- 53,0------37,7 59,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,4 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 7,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 132,9 1,0 -- 117,482,455,3--1,0 138,7

 / 6 Beruházások 34,8 1,0 -- 83,960,942,5--1,0 104,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,8-------- 0,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 13,3 -- -- 47,0-------- 49,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,2 -- -- 1,4-------- 3,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12,9 0,8 -- 19,5------0,8 31,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,4 0,2 -- 15,2------0,2 19,2

 / 7 Felújítások 98,0 -- -- 33,321,312,8---- 34,1

Ingatlanok felújítása 77,2 -- -- 25,9-------- 26,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,4-------- 0,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20,8 -- -- 7,0-------- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 -- -- 0,20,2------ 0,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

BEVÉTELEK 286,7 231,8 -- 366,9--144,6--231,8 376,4

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

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,5 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 281,2 231,8 -- 366,9--144,6--231,8 376,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 182,3 163,6 -- 252,3------163,6 254,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,9 5,2 -- 4,1------5,2 4,1
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 / 5 Ellátási díjak 37,0 30,0 -- 42,8------30,0 42,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 38,5 32,6 -- 38,9------32,6 39,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 16,9 -- -- 27,8-------- 35,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,3 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 0,3 -- 0,2------0,3 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 78,5 -- -- 83,683,6------ 83,6

8 Maradvány igénybevétele 78,5 -- -- 83,683,6------ 83,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 78,5 -- -- 83,683,6------ 83,6

Maradvány igénybevétele 78,5 -- -- 83,683,6------ 83,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 78,5 -- -- 83,6-------- 83,6

TÁMOGATÁSOK 385,7 277,5 -- 412,8--116,219,1277,5 412,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 385,7 277,5 -- 412,8--116,219,1277,5 412,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 385,7 277,5 -- 412,8--116,219,1277,5 412,8

Központi, irányító szervi támogatás 385,7 277,5 -- 412,8--116,219,1277,5 412,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 86,0 -- -- 106,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 83,6 -- -- -- -- -- -- -- 63,1

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )35

KIADÁSOK 305,0 252,5 -- 366,441,5107,76,6252,5 408,3

1 Működési költségvetés 241,9 252,5 -- 262,73,321,76,6252,5 284,1

 / 1 Személyi juttatások 136,5 141,3 -- 156,34,618,05,5141,3 169,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 128,2 128,3 -- 147,3------128,3 159,9

Külső személyi juttatások 8,3 13,0 -- 9,0------13,0 9,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

34,0 34,3 -- 35,40,33,71,134,3 39,4

 / 3 Dologi kiadások 68,0 76,9 -- 71,0-1,6----76,9 75,3

Készletbeszerzés 6,5 7,3 -- 7,0------7,3 7,4

Kommunikációs szolgáltatások 2,0 3,3 -- 2,0------3,3 2,7

Szolgáltatási kiadások 38,3 42,1 -- 42,3------42,1 44,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,4 0,5 -- 0,8------0,5 0,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,8 23,7 -- 18,9------23,7 20,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 3,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 63,1 -- -- 103,738,286,0---- 124,2

 / 6 Beruházások 10,2 -- -- 24,424,710,2---- 34,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 10,2-------- 10,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 3,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8,1 -- -- 9,3-------- 13,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,1 -- -- 4,9-------- 7,1

 / 7 Felújítások 52,9 -- -- 79,313,575,8---- 89,3

4571



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Ingatlanok felújítása 44,7 -- -- 57,6-------- 64,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 5,0-------- 6,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,2 -- -- 16,7-------- 18,7

BEVÉTELEK 51,1 64,1 -- 51,8--1,2--64,1 65,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,6 2,6 -- 0,6------2,6 2,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 46,6 60,0 -- 49,9------60,0 60,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,4 -- --------0,4 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 35,6 43,0 -- 38,1------43,0 43,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,7 4,0 -- 2,8------4,0 4,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8,2 12,0 -- 8,7------12,0 12,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,2-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 0,6 -- 0,1------0,6 0,6

5 Felhalmozási bevételek 1,6 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,6 -- -- 1,2-------- 1,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,3 1,5 -- 0,1------1,5 1,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,3 1,5 -- 0,1------1,5 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,3 -- -- 41,541,5------ 41,5

8 Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 41,541,5------ 41,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 41,541,5------ 41,5

Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 41,541,5------ 41,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38,3 -- -- 41,5-------- 41,5

TÁMOGATÁSOK 257,1 188,4 -- 301,5--106,56,6188,4 301,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 257,1 188,4 -- 301,5--106,56,6188,4 301,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 257,1 188,4 -- 301,5--106,56,6188,4 301,5

Központi, irányító szervi támogatás 257,1 188,4 -- 301,5--106,56,6188,4 301,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 46,0 -- -- 45,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 41,5 -- -- -- -- -- -- -- 28,4

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )45

KIADÁSOK 24,1 19,5 -- 21,24,52,6--19,5 26,6

1 Működési költségvetés 24,0 19,5 -- 20,52,12,1--19,5 23,7

 / 1 Személyi juttatások 10,9 10,5 -- 11,1-0,31,7--10,5 11,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10,0 9,1 -- 10,4------9,1 10,8

Külső személyi juttatások 0,9 1,4 -- 0,7------1,4 1,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2,6 2,3 -- 2,3--0,4--2,3 2,7

 / 3 Dologi kiadások 10,0 6,7 -- 7,12,4----6,7 9,1

Készletbeszerzés -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1
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Kommunikációs szolgáltatások -- 0,1 -- --------0,1 --

Szolgáltatási kiadások 9,0 5,9 -- 6,6------5,9 8,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,0 0,6 -- 0,4------0,6 0,6

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

Elvonások és befizetések 0,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- 0,72,40,5---- 2,9

 / 6 Beruházások 0,1 -- -- 0,72,40,5---- 2,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,1 -- -- 0,6-------- 1,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,5

BEVÉTELEK -- 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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,3 -- -- 4,54,5------ 4,5

8 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 4,54,5------ 4,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 4,54,5------ 4,5

Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- 4,54,5------ 4,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,3 -- -- 4,5-------- 4,5

TÁMOGATÁSOK 24,2 19,0 -- 21,6--2,6--19,0 21,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 24,2 19,0 -- 21,6--2,6--19,0 21,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24,2 19,0 -- 21,6--2,6--19,0 21,6

Központi, irányító szervi támogatás 24,2 19,0 -- 21,6--2,6--19,0 21,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2,0 -- -- 2,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 4,9

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
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KIADÁSOK 63,0 101,3 -- 88,4---11,8--101,3 89,5

1 Működési költségvetés 63,0 101,3 -- 88,4---11,8--101,3 89,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 63,0 101,3 -- 88,4---11,8--101,3 89,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 63,0 101,3 -- 88,4------101,3 89,5

BEVÉTELEK -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0-------- 1,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,6 -- -- 9,9--9,9---- 9,9

8 Maradvány igénybevétele 10,6 -- -- 9,9--9,9---- 9,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,6 -- -- 9,9--9,9---- 9,9

Maradvány igénybevétele 10,6 -- -- 9,9--9,9---- 9,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,6 -- -- 9,9-------- 9,9

TÁMOGATÁSOK 62,3 101,3 -- 78,6---22,7--101,3 78,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 62,3 101,3 -- 78,6---22,7--101,3 78,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 62,3 101,3 -- 78,6---22,7--101,3 78,6

Központi, irányító szervi támogatás 62,3 101,3 -- 78,6---22,7--101,3 78,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,9 -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )36

KIADÁSOK 148,2 129,4 -- 209,7--266,3--129,4 395,7

1 Működési költségvetés 147,4 129,4 -- 209,7--266,3--129,4 395,7

 / 1 Személyi juttatások -- 6,5 -- -----2,2--6,5 4,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 6,5 -- --------6,5 4,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,3 -- -----0,5--1,3 0,8

 / 3 Dologi kiadások -- 13,4 -- ----0,8--13,4 14,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 13,4 -- --------13,4 14,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 147,4 108,2 -- 209,7--268,2--108,2 376,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,3-------- 3,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37,1 -- -- 60,0-------- 69,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 110,3 108,2 -- 146,4------108,2 303,2

2 Felhalmozási költségvetés 0,8 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,8 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 47,3 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 47,3 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 47,3 -- -- 3,2-------- 3,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 142,6 -- -- 218,1--218,1---- 218,1

8 Maradvány igénybevétele 142,6 -- -- 218,1--218,1---- 218,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 142,6 -- -- 218,1--218,1---- 218,1
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Maradvány igénybevétele 142,6 -- -- 218,1--218,1---- 218,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 142,6 -- -- 218,1-------- 218,1

TÁMOGATÁSOK 176,3 129,4 -- 174,4--45,0--129,4 174,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 176,3 129,4 -- 174,4--45,0--129,4 174,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 176,3 129,4 -- 174,4--45,0--129,4 174,4

Központi, irányító szervi támogatás 176,3 129,4 -- 174,4--45,0--129,4 174,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 218,0 -- -- -- -- -- -- -- 186,0

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )46

KIADÁSOK 24,6 700,0 -- -----700,0--700,0 --

1 Működési költségvetés 24,6 700,0 -- -----700,0--700,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 391,6 -- -----391,6--391,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 391,6 -- --------391,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 78,3 -- -----78,3--78,3 --

 / 3 Dologi kiadások -- 230,1 -- -----230,1--230,1 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 230,1 -- --------230,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24,6 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 22,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2,1 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

TÁMOGATÁSOK 22,5 700,0 -- -----700,0--700,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22,5 700,0 -- -----700,0--700,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22,5 700,0 -- -----700,0--700,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 22,5 700,0 -- -----700,0--700,0 --

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

Infrastruktúra fejlesztés ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )56

KIADÁSOK 8,4 1 142,0 -- 30,6---1 111,4--1 142,0 30,6

1 Működési költségvetés -- 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 --

2 Felhalmozási költségvetés 8,4 600,0 -- 30,6---569,4--600,0 30,6

 / 6 Beruházások -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 600,0 -- --------600,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,4 -- -- 30,6--30,6---- 30,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,4 -- -- 30,6-------- 30,6

BEVÉTELEK 8,4 -- -- 30,6--30,6---- 30,6
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 16,5--16,5---- 16,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 16,5-------- 16,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8,4 -- -- 14,1--14,1---- 14,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,4 -- -- 14,1-------- 14,1

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 84,2 3 540,9 -- -----3 540,9--3 540,9 --

1 Működési költségvetés 77,3 3 197,7 -- -----3 197,7--3 197,7 --

 / 1 Személyi juttatások -- 1 870,9 -- -----1 870,9--1 870,9 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 870,9 -- --------1 870,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 373,8 -- -----373,8--373,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 953,0 -- -----953,0--953,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 953,0 -- --------953,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 77,3 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 77,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6,9 343,2 -- -----343,2--343,2 --

 / 6 Beruházások -- 343,2 -- -----343,2--343,2 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 343,2 -- --------343,2 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 77,3 3 540,9 -- -----3 540,9--3 540,9 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 77,3 3 540,9 -- -----3 540,9--3 540,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 77,3 3 540,9 -- -----3 540,9--3 540,9 --

Központi, irányító szervi támogatás 77,3 3 540,9 -- -----3 540,9--3 540,9 --

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

Fiatal kutatók támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )76

KIADÁSOK 41,3 1 017,4 -- 7,3---1 010,1--1 017,4 7,3

1 Működési költségvetés 41,3 1 017,4 -- 7,3---1 010,1--1 017,4 7,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 1 Személyi juttatások -- 850,0 -- -----850,0--850,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 850,0 -- --------850,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 167,4 -- -----167,4--167,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 41,3 -- -- 7,3--7,3---- 7,3

Elvonások és befizetések 32,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8,9 -- -- 7,3-------- 7,3

BEVÉTELEK 8,9 -- -- 7,3--7,3---- 7,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8,9 -- -- 7,3--7,3---- 7,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,9 -- -- 7,3-------- 7,3

TÁMOGATÁSOK 32,4 1 017,4 -- -----1 017,4--1 017,4 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 32,4 1 017,4 -- -----1 017,4--1 017,4 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 32,4 1 017,4 -- -----1 017,4--1 017,4 --

Központi, irányító szervi támogatás 32,4 1 017,4 -- -----1 017,4--1 017,4 --

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

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )86

KIADÁSOK 83,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

1 Működési költségvetés 83,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

 / 1 Személyi juttatások -- 94,2 -- -----94,2--94,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 94,2 -- --------94,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 7,3 -- -----7,3--7,3 --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 18,0 -- 0,1---17,9--18,0 0,1

Szolgáltatási kiadások 0,1 1,0 -- 0,1------1,0 0,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 17,0 -- --------17,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 83,3 80,0 -- 75,1---4,9--80,0 75,1

Nemzetközi kötelezettségek 72,6 80,0 -- 74,1------80,0 74,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 1,0-------- 1,0

BEVÉTELEK 10,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 73,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

Központi, irányító szervi támogatás 73,4 199,5 -- 75,2---124,3--199,5 75,2

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

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Posztdoktori támogatások ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )96

KIADÁSOK 48,9 845,0 -- 6,3---838,7--845,0 6,3

1 Működési költségvetés 48,9 845,0 -- 6,3---838,7--845,0 6,3

 / 1 Személyi juttatások -- 693,8 -- -----693,8--693,8 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 693,8 -- --------693,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 138,8 -- -----138,8--138,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 12,4 -- -----12,4--12,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 12,4 -- --------12,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48,9 -- -- 6,3--6,3---- 6,3

Elvonások és befizetések 30,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18,4 -- -- 6,3-------- 6,3

BEVÉTELEK 18,4 -- -- 6,3--6,3---- 6,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18,4 -- -- 6,3--6,3---- 6,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18,4 -- -- 6,3-------- 6,3

TÁMOGATÁSOK 30,5 845,0 -- -----845,0--845,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,5 845,0 -- -----845,0--845,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,5 845,0 -- -----845,0--845,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 30,5 845,0 -- -----845,0--845,0 --

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

Szakmai feladatok teljesítése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )106

KIADÁSOK 198,3 467,9 -- 109,2---358,7--467,9 109,2

1 Működési költségvetés 115,6 467,9 -- 109,2---358,7--467,9 109,2

 / 1 Személyi juttatások -- 212,5 -- -----212,5--212,5 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 212,5 -- --------212,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 42,5 -- -----42,5--42,5 --

 / 3 Dologi kiadások 4,3 212,9 -- 5,1---207,8--212,9 5,1

Szolgáltatási kiadások 4,2 6,1 -- 5,1------6,1 5,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,1 206,8 -- --------206,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 111,3 -- -- 104,1--104,1---- 104,1

Elvonások és befizetések 8,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 93,1 -- -- 104,1-------- 104,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 82,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 82,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 177,1 -- -- 104,1--104,1---- 104,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30,4 -- -- 104,1--104,1---- 104,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

20,0 -- -- 30,0-------- 30,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,4 -- -- 74,1-------- 74,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 146,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 146,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 8,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 8,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 12,8 467,9 -- 5,1---462,8--467,9 5,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 12,8 467,9 -- 5,1---462,8--467,9 5,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 12,8 467,9 -- 5,1---462,8--467,9 5,1

Központi, irányító szervi támogatás 12,8 467,9 -- 5,1---462,8--467,9 5,1

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

Kiválósági központok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )116

KIADÁSOK 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

1 Működési költségvetés 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 160,0 -- -----160,0--160,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 160,0 -- --------160,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 32,0 -- -----32,0--32,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 108,0 -- -----108,0--108,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 108,0 -- --------108,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 6,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 6,8 300,0 -- -----300,0--300,0 --

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

Központi kezelésű felújítások ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )126

KIADÁSOK 45,7 723,8 -- -----723,8--723,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 45,7 723,8 -- -----723,8--723,8 --

 / 7 Felújítások -- 723,8 -- -----723,8--723,8 --

Ingatlanok felújítása -- 723,8 -- --------723,8 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,7 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 45,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 45,7 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

30,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

14,7 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

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 331,4 1 400,0 -- -----1 400,0--1 400,0 --

1 Működési költségvetés 16,5 120,0 -- -----120,0--120,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 53,0 -- -----53,0--53,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 53,0 -- --------53,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,0 -- -----11,0--11,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 56,0 -- -----56,0--56,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 56,0 -- --------56,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 314,9 1 280,0 -- -----1 280,0--1 280,0 --

 / 6 Beruházások -- 800,0 -- -----800,0--800,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 800,0 -- --------800,0 --

 / 7 Felújítások -- 480,0 -- -----480,0--480,0 --

Ingatlanok felújítása -- 480,0 -- --------480,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 314,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 314,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 331,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 331,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 331,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 331,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 331,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 400,0 -- -----1 400,0--1 400,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 400,0 -- -----1 400,0--1 400,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 400,0 -- -----1 400,0--1 400,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 400,0 -- -----1 400,0--1 400,0 --

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

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )146

KIADÁSOK -- -- -- ----4,4---- 4,4

1 Működési költségvetés -- -- -- ----4,4---- 4,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----4,4---- 4,4

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,4 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

8 Maradvány igénybevétele 4,4 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,4 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Maradvány igénybevétele 4,4 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,4 -- -- 4,4-------- 4,4

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

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )156

KIADÁSOK 258,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 258,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 258,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 258,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 258,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 258,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 258,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 258,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 258,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2018. évben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/14/00/00 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok 

Kutatóháza létrehozása (342028)

Új elem

Indoklás: Kizárólag maradvánnyal rendelkezik.
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 555 6021

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

14 359 1991

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 666 4001

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

220 800 15229

I.  besorolási osztály összesen 456 722 569110

II.  besorolási osztály összesen 31 738 66311

III.  besorolási osztály összesen 11 700 4985

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

762 543 083158

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 741 332 27370

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 528 148 055217

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 094 8141

A, B fizetési osztály összesen 518 575 892241

C, D fizetési osztály összesen 2 044 163 647692

E - J fizetési osztály összesen 4 291 018 6971 098

kutató, felsőoktatásban oktató 14 404 955 1512 953

gyakornok (pedagógus) 4 251 7012

pedagógus I. 7 014 4682

pedagógus II. 11 601 4533

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 556 2572

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 23 569 712 4085 281

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

4 560 0011

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

4 476 4872

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

13 083 7744

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 22 120 2627

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 24 354 375 7535 446

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

05 617

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 05 978

Üres álláshelyek száma az időszak végén 051

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 034

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

05 446

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

407 702 072154
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XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 555 6021

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

14 359 1991

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 666 4001

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

220 800 15229

I.  besorolási osztály összesen 456 722 569110

II.  besorolási osztály összesen 31 738 66311

III.  besorolási osztály összesen 11 700 4985

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

762 543 083158

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

4 560 0011

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

4 476 4872

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

13 083 7744

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 22 120 2627

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 784 663 345165

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

157

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 165

Üres álláshelyek száma az időszak végén 8

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

165

2 MTA Könyvtár és Információs Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 25 336 8005

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

95 808 00025

C, D fizetési osztály összesen 38 299 20017

E - J fizetési osztály összesen 180 212 27963

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 339 656 279110

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 339 656 279110

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

110

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 115

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

110

3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 641 356 18357

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 377 762 424179

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 094 8141

A, B fizetési osztály összesen 368 229 694173

C, D fizetési osztály összesen 1 625 678 206529
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E - J fizetési osztály összesen 3 847 045 965941

kutató, felsőoktatásban oktató 11 769 508 4872 352

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 19 635 675 7734 232

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 19 635 675 7734 232

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

4 411

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 744

Üres álláshelyek száma az időszak végén 42

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 34

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

4 232

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

407 702 072154

4 MTA Támogatott Kutatóhelyek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 22 372 3892

C, D fizetési osztály összesen 49 769 77824

E - J fizetési osztály összesen 115 347 30753

kutató, felsőoktatásban oktató 2 635 446 664601

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 2 822 936 138680

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 2 822 936 138680

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

680

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 680

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

680

5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 29 910 0003

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

17 556 0003

A, B fizetési osztály összesen 61 546 86225

C, D fizetési osztály összesen 177 456 13956

E - J fizetési osztály összesen 82 844 00319

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 369 313 004106

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 369 313 004106

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

106

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 112

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

106

5 2 MTA Jóléti intézmények

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 710 0001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

17 042 7485

A, B fizetési osztály összesen 68 962 75932

C, D fizetési osztály összesen 106 104 23447

E - J fizetési osztály összesen 41 273 50812

gyakornok (pedagógus) 4 251 7012
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pedagógus I. 7 014 4682

pedagógus II. 11 601 4533

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 556 2572

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 277 517 128106

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 277 517 128106

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

106

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 111

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

106

5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 646 9011

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

19 978 8835

A, B fizetési osztály összesen 19 836 57711

C, D fizetési osztály összesen 46 856 09019

E - J fizetési osztály összesen 21 499 5309

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 115 817 98145

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 115 817 98145

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

45

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 49

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

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

45

5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 000 0001

E - J fizetési osztály összesen 2 796 1051

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 8 796 1052

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 8 796 1052

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 (a 
továbbiakban: MMA tv) 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 az az elvárás indokolta, 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.  AMAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA 2018. ÉVI M ŰKÖDÉSE 
 
 
II.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) a kulturális értékek védelme és 
gyarapítása, a művészeti és történeti hagyományok megőrzése, a magas színvonalú művészi 
alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, az alkotómunka szabadságának védelme, a 
magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülése, 
mint alapelvek tükrében látja el az MMA törvény 4. §-ában meghatározott közfeladatait; 
tagsága révén önigazgatási jelleggel, az évről évre bővülő köztestületi intézménycsalád 
közreműködése mellett. 
 

KÖZGY ŰLÉSEK 
 
2018-ban az MMA két közgyűlést tartott. A májusi közgyűlés megerősítette az elnökség 
köztestületi állandó díjak adományozásáról szóló döntését, valamint – rövid művészeti 
programot és a 2018. évi köztestületi díjak ünnepélyes átadását követően – elfogadta az elnök, 
a főtitkár, az elnökség beszámolóját a vezetők, illetve a testület 2017. évi munkájáról. 
Tájékozódott az elnök, az elnökség, a tagozatok és bizottságok megelőző közgyűlés óta 
elvégzett munkájáról, a felügyelő testület megelőző egy évi munkájáról, elfogadta az 
elnöknek a köztestület 2017. évi munkájáról szóló, Kormány számára készített tájékoztatóját, 
az MMA 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókat és 2017. évi 
közhasznúsági beszámolóját, 2018. évi elemi költségvetését. A közgyűlés továbbá döntött az 
Alapszabály módosításáról és a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért személyek, 
szervezetek részére adományozható elismerő oklevél adományozását érintően az MMA 
díjszabályzata (a továbbiakban: Díjszabályzat) módosításának koncepciójáról és megtárgyalta  
az MMA 2019. évi művészeti, szakmai programtervét.  
 
A novemberi ülésen a közgyűlés döntött a 2018. évi tagozati díjak átadásáról, meghallgatta a 
májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatókat, döntött a 
postumus honoris causa cím odaítéléséről illetve a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli 
tagja cím adományozásáról, elfogadta az MMA elnökének a köztestület 2016-2017. évi 
munkájáról, valamint a magyar művészeti élet általános helyzetéről szóló, Országgyűlés 
számára készített beszámolóját. Döntött az alapszabály módosításáról, valamint Az MMA 
Titkársága és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 
alapító okiratainak módosításáról, továbbá elfogadta a Műcsarnok energetikai és 
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belsőépítészeti felújításáról szóló előterjesztést. Végezetül a közgyűlés meghallgatta az MMA 
2019. évi művészeti, szakmai programtervéről szóló tájékoztatót. 
 
 
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, valamint 2017. november 5-től – a 2017. október 10-i 
közgyűlés címadományozására figyelemmel – a tiszteletbeli elnök.  

Az MMA törvény 17. § (4) bekezdése és az Alapszabály 33. § (4) bekezdése alapján az 
elnökségi ülésekre – tanácskozási joggal – meghívást kapnak a felügyelő testület tagjai és a 
művészeti tagozatok vezetői , továbbá az MMA Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke. 

  
A testület 2018-ban 11 ülést tartott, amelyek során 69 határozat született.  
 
Az elnökség feladatait az MMA törvény 17. §-a és az Alapszabály 32. § (4) bekezdése és 
ügyrendje szerint látja el. Ennek megfelelően az elnökség tartalmi vonatkozásában 
előkészítette a 2018. 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 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolókat, 2017. évi közhasznúsági beszámolóját, 2018. évi elemi 
költségvetését, a Díjszabályzat módosítását, az Alapszabály módosítását, és az MMA 2019. 
évi művészeti és szakmai programtervét. Továbbá az elnökség megvitatta és a 2018. májusi 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta – az elnök útján előterjesztve – a 2017. évre vonatkozó 
elnökségi, elnöki és főtitkári beszámolókat, a művészeti tagozatok és a köztestületi 
bizottságok 2017. évi beszámolóit.  

Az elnökség az MMA törvény 28/B. § (2) bekezdése alapján 2018. májusi ülésén határozott a 
Nemzet Művésze díj 2018. évi adományozási eljárásába bevont művészeti területekről; 2018. 
I. félévben előkészítette a köztestületi díjak adományozását, valamint 2018. októberben 
döntött az MMA elismerő oklevelének adományozásáról a művészetoktatásban kimagasló 
teljesítményt elért pedagógus, művésztanár, művészetpedagógiai kutató, továbbá közösség, 
intézmény részére.  

Az elnökség, mint az MMA nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló döntött a Műcsarnokot 
működtető gazdasági társaság 2018. évi üzleti tervéről, elfogadta 2017. évi egyszerűsített 
számviteli beszámolóját; továbbá e dokumentumokat elfogadta a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
és az MMA Kiadó Nonprofit Kft. esetében is.  Az elnökség a 2018. évben a Műcsarnok 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 410 millió forint, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. részére 
455 millió forint; míg az MMA Kiadó Nonprofit Kft. részére 279,5 millió forint működési 
forrást biztosított.  

Az elnökség az MMA törvény 2018. január 1-jétől hatályos 30. § (1) bekezdése szerint a 
2018. május 31-ig esedékes közgyűlési képviselő választás lefolytatása érdekében – a törvény 
8/B. § (1) bekezdése alapján – a közgyűlési képviselők számát 2018. áprilisban tagozatonként 
két-két főben határozta meg. 2018-ban az elnökség mindösszesen 121 fő nem akadémikus tag 
nyilvántartásba vételéről döntött.  
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Az MMA hároméves művészeti ösztöndíj programjáról az elnökség több alkalommal 
konzultált, s egyetértett azzal, hogy a program szakmai felügyeletét az MMA 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (a továbbiakban: MMKI) lássa el és a 
pályázókkal, az ösztöndíjasokkal, a döntés-előkészítésben és a döntésben résztvevő 
szakértőkkel az MMKI tartsa a kapcsolatot, továbbá gondoskodjék a szakértői és az 
ösztöndíjszerződések előkészítéséről.  

Az elnökség 2018. november 22-én az MMA Társadalmi Tanácsadó Testülete tagjainak – 
2018 novemberében a 2016. szeptember 20. napjától hároméves mandátumát töltő Vizi. E. 
Szilveszter professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja mellé – 2018. 
december 21. napjától három évre megválasztotta Freund Tamást, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnökét, Jávor Andrást, a Magyar Kormánytisztviselői Kar tiszteletbeli elnökét, 
Maróth Miklós professzort, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját és Vízkelety 
Mariannt, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárát.  

Az elnökség 2018-ban a Professzori Felterjesztések Bizottságának javaslata alapján egy fő 
egyetemi tanári munkaköri címre való felterjesztésről döntött.  

A testület döntött bizottsági ügyrendek jóváhagyásáról, a közgyűlés által elfogadott koncepció 
alapján kiadta a Díjszabályzat módosítását és 2018 őszén támogatta az Alapszabály újabb 
módosítását. 

Az elnökség 2018-ban a közgyűlés számára javaslatot tett „postumus honoris causa” cím 
adományozására és tiszteletbeli tagok megválasztására is. 

Az elnökség egyetértett a köztestület és a Helyi Televíziók Országos Egyesülete 
együttműködésével.  

Az MMA elnöke a 2018. év folyamán több ízben tájékoztatta az elnökséget a köztestület által 
2017. január 1-től fenntartott Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatellátásáról, 
valamint a 2017. novemberben köztestületi döntéssel megalapított költségvetési szerv: a 
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ helyzetéről. 

 
A NEMZET M ŰVÉSZE DÍJ 
 
A köztestület számára kiemelkedő jelentőségű eredmény, a hazai művészeti élet Kossuth-díjas 
művészei számára páratlan elismerés, hogy az 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. 
 
A Nemzet Művésze díjat 2018-ban az alábbi művészek kapták:  

• népművészet művészeti területen Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes az 
autentikus magyar népi kultúra ápolásának, valamint előadóművészként értékteremtő 
gyarapításának, és generációkat kiművelő oktatói munkájának elismeréseként és 
megbecsüléseként.  

• iparművészet művészeti területen Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, az MMA 
tiszteletbeli elnöke a kortárs iparművészet nagyformátumú és sokoldalú, több mint fél 
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évszázados töretlen alkotómunkájának elismeréseként, oktatói munkássága 
megbecsüléseként.  

• építőművészet művészeti területen Kampis Miklós Kossuth-díjas építőművész, 
akadémikus a magyar organikus építészet iskolateremtő képviselőjeként létrehozott, 
városképformáló, példaértékű életműve elismeréseként és megbecsüléseként.  

• fotóművészet művészeti területen Kunkovács László Kossuth-díjas fotóművész, 
néprajzkutató, akadémikus a vizuális antropológia és az etnográfia módszereit 
alkalmazó, kultúránknak, hagyományainknak örökérvényű igazságait feltáró, 
forrásértékű életműve elismeréseként és megbecsüléseként.  

• irodalom művészeti területen Lator László Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéista a 
kortárs magyar lírai költészet egyedülálló életművével történő gyarapításáért, és a 
nemzeti irodalmi műveltséget gazdagító értékteremtő műfordítói tevékenységének 
elismeréseként. 

• képzőművészet művészeti területen Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, 
filmrendező, író, akadémikus a kortárs magyar képzőművészet rangját világszerte 
gyarapító, egyedi hangvételű grafikusművészetének nagyrabecsüléseként, és sok 
műfajú példaértékű életműve elismeréseként.  

• filmművészet művészeti területen Rófusz Ferenc Oscar-díjas és Kossuth-díjas 
animációs filmrendező részére a magyar animációs mozgóképművészet nemzetközi 
elismertségéhez hozzájáruló alkotó tevékenységének megbecsüléséért, különleges 
technikákkal létrehozott életműve méltatásaként.  

• A Nemzet Művésze díjakat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és 
Vashegyi György, az MMA elnöke 2018. november 5-én sajtónyilvános díjátadó 
keretében adták át.  

 
AZ MMA KÖZGY ŰLÉSE ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KÖZTESTÜLETI DÍJAK 
 
Az MMA törvény értelmében a köztestület díjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti 
életet; ennek szellemében a Díjszabályzat rendelkezik a köztestület saját díjai megalapításáról. 
A közgyűlés által adományozható köztestületi állandó díjak átadása az MMA tavaszi 
közgyűlésén történik. 
 
A Díjszabályzat 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. 
 
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 díj pénzbeli elismeréssel 
jár, amelynek összege bruttó hatmillió forint. 

 A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését, 
amely szerint a köztestület 2018. évben a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjával Molnár 
V. József néplélek- és néprajzkutató, grafikusművész életútja előtt tiszteleg. 
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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 díj 
pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó négymillió forint. 

A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését, 
mely szerint a köztestület 2018. évben a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Kótai József 
ötvösművésznek, akadémikusnak 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; a 
köztestület 2018. évben a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum (Szentendrei Skanzen) részére adományozta. A díjat dr. Sári Zsolt általános 
főigazgató-helyettes vette át. 

 
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 díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó kétmillió forint.  

A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését; 
a köztestület 2018. évben a Magyar Művészeti Akadémia Írói Díjával Wehner Tibor író, 
művészettörténész munkásságát ismerte 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 díjjal 2018. január 1-jétől pénzbeli 
elismerés jár, amelynek összege bruttó kétmillió forint.  

A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Díjbizottság javaslata alapján született döntését; 
a köztestület 2018. évben a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme 
elismerést Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus, akadémikus részére adományozta. 

 
Társadalmasítás 
Az MMA törvény alapján 2014. március 1-jétől nem akadémikus tagként felvételét kérheti a 
köztestületbe a DLA fokozattal vagy az Alapszabályban meghatározott hazai 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 a 2018. év elején immár ötödik 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. 2018-ban a köztestület 
elnöksége 121 fő tekintetében – jogszabályban, Alapszabályban foglalt feltételek teljesítése, 
illetve szükség esetén a tagozat támogató döntése alapján – döntött nem akadémikus tagok 
központi köztestületi nyilvántartásába vételéről. 
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A hivatkozott nyilvántartásban 2018. december 31-én – az elnökség vonatkozó döntései 
szerint – mindösszesen 548 fő nem akadémikus tag szerepelt. 

 
A 2018. ÉV VÁLOGATOTT ESEMÉNYEI 
 
Január 

Január eleje óta igényelhető a művészjáradék az MMA Titkárságán. Az MMA kezdeményezésére az 
új, rendszeres (havi) juttatás bevezetéséről a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút 
iránti tisztelet kifejezéseképpen döntött az Országgyűlés 2017. év végén. A járadék kérelem alapján 
állapítható meg azon 65. életévüket betöltött személyek részére, akik törvényben meghatározott 
művészeti szakmai elismeréssel rendelkeznek. A művészjáradék megállapítása közigazgatási hatósági 
eljárásban történik, legkorábban március 1-től volt folyósítható; összege 121.125 forint/hó. 

Az MMA M űvészetelméleti Tagozata köszöntötte a 2017. évi különdíjasait, akik kiemelkedő 
művészetpedagógiai munkásságuk méltatásaként részesültek a tagozati kitüntetésben. „Jókai Anna: 
Én, szegény Sudár Anna” címmel Bálint Márta Kossuth-díjas színművész előadását láthatták a 
megjelentek az MMA „Szó, szín, játék” című színpadi sorozatában a Pesti Vigadó Sinkovits Imre 
Kamaraszínpadán. 

Folytatódott  a „Keddi kaleidoszkóp” az MMA Művészetelméleti Tagozatának 2015-ben indított 
programsorozata, pódiumbeszélgetés akadémikusokkal, művészekkel, művészeti munkájuk hátteréről. 
A sorozat célja, hogy a közönség bepillantást nyerjen a meghívott neves művészek és 
művészetelméleti szakemberek alkotó- és kutatómunkájába, megismerhesse szemléletmódjukat, 
törekvéseiket, módszereiket.  

A Lengyel Intézetben kerekasztal-beszélgetés keretében mutatták be Kovács István költő, író, 
műfordító, történész, polonista, akadémikus és Mitrovits Miklós történész „Magyar emlékek 
Lengyelországban” című könyvét. 

Az MMA-val és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal 
együttműködve mutatták be Sztehlo Lili üvegfestő kiállítását a Barabás-villában. 

A Műcsarnok kamaratermében kiállítás emlékezett a fiatalon elhunyt Török Richárd (1954–1993) 
szobrászra.  

A magyar kultúra napján Gyulai Líviusz akadémikus tartott tárlatvezetést életmű-kiállításán; a Vigadó 
Galériában, a 80. születésnapja alkalmából rendezett tárlat január 28-ig volt látogatható.  

Megtartották a „Székesfehérvár történeti központja 2017” építészeti pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetését és a pályamunkákból kiállítás nyílt a magyar kultúra napján, Székesfehérváron.  

Véget ért Szatyor Győző grafikus, festő, faszobrász, akadémikus életmű-kiállítása a Vigadó 
Galériában. 

 „A felsőoktatás nemzetköziesedése – különös tekintettel a művészeti felsőoktatásra” címmel rendezett 
konferenciát az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet és az Európai Tudományos, 
Oktatási és Kutató Intézet (ETOKI Kft.) a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatók 
motivációiról, értékközvetítő szerepükről. A Cinema City Arénában rendezték meg a negyedik 
Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált; a rendezvény kiemelt támogatója a Magyar 
Művészeti Akadémia volt.  

A „Kökénydombi Vénusztól a NASA-ig” címmel rendeztek kiállítást a Vigadó Galéria VI. emeleti 
kiállítótermében. A tárlat bemutatta Hódmezővásárhely kerámiaművészetét és kerámiaiparát; a 
kiállításhoz a témában megrendezett konferenciák is kapcsolódtak. 

Zárult az „EGY/KOR | Különutak és kivonulás a konszolidáció idején” kiállítás a Műcsarnokban, 
mely a finisszázs héten számtalan programmal várta a látogatókat. 

A Pesti Vigadóban Kovács László és Zsigmond Vilmos özvegyeinek jelenlétében adták át az MMA 
által is támogatott Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőri Díjakat olyan magyar 
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operatőröknek, akik a két neves filmművészhez hasonlóan nemzetközi produkciókban is kiemelkedő 
munkájukkal felhívták a világ figyelmét a magyar operatőri iskolára. Kende János, Koltai Lajos, Pados 
Gyula, Ragályi Elemér és Sára Sándor akadémikus részesültek életműdíjban. 

 

Február 

2018-ban folytatódott az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet „Esték a Hild-
villában” művészetelméleti előadás-sorozata;  

A Színház- és Filmművészeti Egyetem FACT (Festival Arts Cinema Theatre) nemzetközi fesztiválja 
zajlott az MMA támogatásával. 

Az MMA Zeneművészeti Tagozata ösztöndíjasainak 2018-ban újraindított hangversenysorozata 
keretében hangzott el Ránki Fülöp zongoraestje a Pesti Vigadó Dísztermében. 

Megnyílt és március 18-ig volt látogatható „Válogatás egy életműből 1960–2018” címmel Paulovics 
László erdélyi magyar grafikus, festő, díszlettervező kiállítása a Pesti Vigadóban. 

Szakmai konferenciát tartott az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet a magyar 
művészetelmélet hagyományairól a Pesti Vigadóban.  

Országszerte és határon túl csaknem hetven településen, több mint 120 kortárs író részvételével 
ünnepelték meg első alkalommal a magyar széppróza napját. A rendezvénysorozat fő támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) mellett az MMA – mint kiemelt szakmai partner – volt.  

Turányi Gábor építőművész, akadémikus kiállítása nyílt meg a miskolci Kós Károly házban. 

Az MMA 200 millió forint keretösszegben hirdetett meg nyílt pályázatot művészeti tevékenységet 
végző szervezetek, valamint az MMA-ról szóló törvényben nevesített művészeti ágak területén 
működő civil szervezetek részére 2018-ban megvalósuló szakmai programjuk támogatására. 

A Pesti Vigadóban mutatták be „A sátán fattya” című játékfilmet. Zsigmond Dezső filmrendező, 
akadémikus nagyjátékfilmje – ami Nagy Zoltán Mihály író, akadémikus azonos című művéből készült 
– a kárpátaljai magyarság sorsát, az 1944-ben Kárpátalján történt tragikus eseményeket, tárja elénk. 
Az MMA és az MMA Kiadó mutatta be legújabb kiadványait (Bárdosi József: Évek és képek, Hoppál 
Mihály: A kultúra mint emlékezet – Lükő Gábor munkássága) a Pesti Vigadó Makovecz termében. Az 
MMA Építőművészeti Tagozata 2017 őszén indította klubestjeit, ahol egy-egy akadémikus és 
köztestületi tag mutatja be tervezési feladatait, az őt foglalkoztató építészeti (vagy egyáltalán nem 
építészeti) gondolatokat és érzéseket.  

Maria de Faykod lourdi fotóinak kiállítása az MMA és a Béres Alapítvány támogatásával, valamint 
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége védnökségével jött létre a Pesti Vigadóban.  

Csoóri Sándor, néhai Nemzet Művésze, költő, író, a magyar szellemi élet XX. század második felének 
meghatározó személyisége 2018 februárjában lett volna 88 esztendős. Az MMA Film- és 
Fotóművészeti Tagozata emléknapot rendezett a tiszteletére a Pesti Vigadó Sinkovits Imre 
Kamaraszínpadán.  

Megnyílt és június 3-ig volt látogatható Sandro Miller amerikai sztárfotós és John Malkovich világhírű 
színész projektje, a „Malkovich Malkovich Malkovich | Tisztelet a kamera mestereinek” a 
Műcsarnokban, ami egyben a 2018-as Budapest Fotó Fesztivál nyitó kiállítása volt. 

 

Március 

A Duna Televízión évek óta futó portréműsor, a Szerelmes földrajz 13 új részének elkészítésére adott 
megbízást az MMA. 

Halmai Katalin dalénekes és kamarazenész, valamint növendékei adtak hangversenyt a Pesti 
Vigadóban az MMA ösztöndíjasainak hangversenysorozata keretében. 
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A 2017-es évet az Országgyűlés Arany János-emlékévvé nyilvánította. Ehhez csatlakozott az MMA 
saját szervezésű projektjeivel – többek között a „Hallgatni Aranyt!” programmal −, amelyeket a 
központi költségvetés az Arany János-emlékévre elkülönített forrás felhasználásával finanszírozott. A 
„Hallgatni Aranyt!” program célja, hogy Arany jelentős művei ingyenesen, mindenki számára 
elérhetők legyenek az interneten hangzóanyag formájában. A 130 költeményt és mintegy 70 levelet 
tartalmazó hangzóanyag és az ezeket kiegészítő egyéb tanulmányok, videók a www.hallgatniaranyt.hu 
weboldalon érhetők el; a projektet roadshow népszerűsítette. Az MMA projektje előadóművészek és 
irodalmárok közös vállalkozása, a végeredmény oktatási anyagként is használható. A projektet 
bemutató, a BMC-ben tartott sajtótájékoztatón az újságírók és érdeklődők a kulisszák mögé is 
betekinthettek. 

 

 

Az MMA Irodalmi Tagozatának Élőfolyóirat estjét (IV. évfolyam, 1. szám) tartották a Műcsarnokban, 
ahol az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata „Álom hava” című különszámát mutatták be.  

A Magyar Nemzeti Múzeum és az MMA közös sajtótájékoztatót tartott az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából két hétig kiállított kivételes értékű dagerrotípia 
bemutatásáról. A 48-as nemzetőrt a kutyájával megörökítő ritka dagerrotípiát az MMA vásárolta meg 
és helyezte letétbe a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában.  

Ebben az évben is az MMA Színházművészeti Tagozatának támogatásával rendezték meg a tatabányai 
Jászai Mari Színházban a Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivált, a MOST FESZT-et; valamint a 
kecskeméti Katona József Színház a színinövendékek találkozóját, vagyis a SZÍN-TÁR-t 
Kecskeméten.  

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának szervezésében „Fénytörések” címmel rendezték meg 
Vinczeffy László Sepsiszentgyörgyön élő festő- és szobrászművész, akadémikus kiállítását a Pesti 
Vigadóban. 

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos ülésszakot tartott Nagy Gáspár 
költő, az MMA posztumusz tiszteleti tagja és Szokolay Sándor zeneszerző, az MMA néhai tagja 
életművéről a Pesti Vigadó Makovecz termében „Symphonia Ungarorum” címmel. 

 „Berki Viola művészete” címmel az MMA posztumusz tiszteleti tagjának életmű-kiállítása a Thorma 
János Múzeum szervezésében május 20-ig volt megtekinthető a Pesti Vigadóban. 

 

Április 

Grendel Lajos Kossuth-díjas író, publicista, akadémikus, a szlovákiai magyar irodalom egyik 
legjelentősebb képviselője betöltötte 70. életévét. Munkásságáról kismonográfia jelent meg az MMA 
Kiadó gondozásában, Elek Tibor tollából. 

Huszonöt előadást láthatott a XII. DESZKA Fesztiválnak, a kortárs magyar drámák seregszemléjének 
a közönsége Debrecenben. A fesztivál az MMA Színházművészeti Tagozatának támogatásával 
valósult meg. 

A Vigadó Galériában megnyílt „Munkák, alkotótársak, tanítványok” címmel Salamin Ferenc 
akadémikus kiállítása.  

Az MMA pályázati felhívást tett közzé a köztestület honlapján 2018-2021. évekre szóló művészeti 
ösztöndíj elnyerésére. Az MMA átfogó művésztámogatási rendszer kiépítését kezdte meg, amelynek 
részeként a Kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját is. 

A program célja alkotó és előadó-művészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, 
magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése. A 
pályázat szakmai lebonyolítója, a pályázatkezelő felület működtetője, a pályázókkal és az 
ösztöndíjasokkal a kapcsolattartó az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 

4596



A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, a költészet napján adták át az első POKET zsebkönyv-
automatát a Madách Imre téren. A Sztalker csoport olvasásnépszerűsítő-közösségépítő 
kezdeményezését az MMA támogatta. 

A Műcsarnok és a Mednyánszky Társaság közös szervezésében tartottak előadást a képzőművészeti 
élet aktuális jogi hátteréről a Műcsarnokban; a rendezvényt az MMA is támogatta. 

 „Kert a városban” címmel mutattak be kortárs képző- és iparművészeti kiállítást a Pesti Vigadó 
földszinti kiállítótermeiben.  

A V4 magyar elnökség kulturális rendezvényeinek sorában a prágai Vigadó Smetana-termében 
rendezték meg a visegrádi négyek együttműködése előtt tisztelgő V4 Operagálát. A rendezvény 
keretében, a Vigadó nagytermének előcsarnokában mutatkozott be az MMA „Visegrád 1335 – 1991 – 
2017” című, a közép-európai együttműködés történetét bemutató dokumentumkiállítása. 

Az MMA Irodalmi Tagozata Élőfolyóirat estjén (IV. évfolyam, 2. szám) a Műcsarnokban B. Kovács 
István régész, néprajzkutató „Az elveszettnek hitt magyar hősepikáról” címmel tartott előadást. 

„Kéz–Mű–Remek. Népművészet. Nemzeti Szalon, 2018” címmel rendezte meg az MMA a 
Műcsarnokban a tavalyi év Nemzeti Szalonját, amelyen azok a népi kézműves mesterek, művészek 
mutatkoztak be, akik alkotómunkájukban a népművészeti hagyományt tekintik ihlető forrásnak. A 
kiállítás 12 termében a tárlat kurátorai betekintést nyújtottak a táncházmozgalom kezdeteibe, majd 
teremről teremre reprezentálták, hogy a hagyományos paraszti kultúrából merítő kortárs kézművesség 
miképpen teheti szebbé, gazdagabbá mai életünket, megmutatva népművészetünk gazdagságát, 
sokszínűségét. A kiállítás vezető kurátora Beszprémy Katalin volt, s augusztus 20-ig volt látogatható.  

 

Május 

Az MMA Irodalmi Tagozata Tavaszi Irodalmi Gálája a Pesti Vigadó Dísztermében került 
megrendezésre 

Medgyaszay István születésének 140. évfordulója alkalmából a Szeghalmy Bálint Építészeti 
Alapítvány rendezett kiállítást az építész emlékére Kassán. A Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, valamint az MMA által támogatott kiállítást Rudolf 
Mihály és Pásztor Péter építőművészek, akadémikusok ajánlották a kassaiak figyelmébe. 

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet háromnapos nemzetközi tudományos 
konferenciát tartott Szigligeten. „A közép-európai identitás történelmi előzményei” című kétnyelvű 
(angol és magyar) rendezvényen a tizenegy – bajor, szlovák, cseh és magyar nemzetiségű – előadó 
saját identitáskutatásáról számolt be; az előadásokat kerekasztal-beszélgetések követték.  

Szabó Zoltánról (1912–1984) rendezett – filmvetítéssel is egybekötött – konferenciát az MMA 
Művészetelméleti Tagozata a Pesti Vigadóban „Akinek London volt Rodostója” címmel.  

„50 év – 50 műalkotás” címmel nyílt textilművészeti kiállítás Lengyelországban a łódźi Képző- és 
Iparművészeti Egyetem KOBRO Galériájában.  

Bemutatták a Balázs Béla-díjas Benkő Imre fotóművészről, akadémikusról készült kötetet.  

Az MTVA M5 kulturális csatornáján elindult az MMA 26 perces, havonta jelentkező kulturális 
magazinműsora, a Kincskereső. A műsor gerincét az MMA tevékenységei, programjai és kiadványai 
alkotják, és közérthető, fiatalos stílusban igyekszik megismertetni a nézőket az MMA munkájával, 
ugyanakkor kedvet is csinálni programjaihoz. A műsort a Kultúrpart szerkesztősége készíti az MMA 
Titkársága Kommunikációs és Sajtófőosztályának koordinálásával. 

Már ötödik alkalommal rendezte meg a Szombathelyi Médiaközpont a Savaria Filmszemlét, ahol 
minden eddiginél több, 205 filmet neveztek a készítők a versenyprogramba. A nemzetközi filmszemle 
és szakmai konferencia a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Nemzeti Kulturális 
Alap mellett az MMA anyagi támogatásával jött létre.  
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Bemutatta az MMA Titkársága támogatásával végzett fesztiválkutatását az Örökség Kultúrpolitikai 
Intézet. Az intézet az MMA Titkársága felkérésére és finanszírozásával, valamint a Magyar Fesztivál 
Szövetség szakmai támogatásával végzett kutatást és átfogó felmérést a 2016-os hazai 
fesztiválkínálatról, annak legfontosabb adatairól, mutatóiról és trendjeiről, valamint elemezte a 
támogatási és finanszírozási gyakorlatot. 

2018-ban is az MMA volt az egyik kiemelt támogatója a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak 
Gödöllőn. 

A „Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának díjazottjai 2016–2017” címmel nyílt 
kiállítás a Pesti Vigadóban.  

Az MMA és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet egyházművészeti 
konferenciáján arra keresték a résztvevők a választ, hogy mennyire fontos a klasszikus vallásosság. A 
megjelentek a „Vallás – Nép – Művészet” című rendezvényen a Műcsarnokban a közelmúltban 
elhunyt Kallós Zoltán Kossuth-nagydíjas néprajztudósra, az MMA néhai tagjára is emlékeztek. 

 

Június 

A Magyar Hegedű Ünnepén az MMA Zeneművészeti Tagozata koncertekkel, hangszerkiállítással és 
bemutatókkal várta a közönséget a Pesti Vigadóban.  

Belsőépítészek rajzkiállítását mutatták be „Téralakítás szabad kézzel” címmel a Magyar Belsőépítész 
Egyesület kiállításán a Pesti Vigadóban.  

Elkészült az Arany János 131 versét és 70 levelét tartalmazó online hangoskönyv, erről tartott 
projektzáró sajtótájékoztatót a Margitszigeten ötletgazdaként Rátóti Zoltán, a Színházművészeti 
Tagozat vezetője, valamint Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára. Az MMA a megelőző két 
hónapban 15 iskolában tartott rendhagyó irodalomórákat és népszerűsítette a projektet.  

Az MMA és az MMA Kiadó Huszárik Zoltán filmrendezőről szóló „Talán mindenütt voltam – 
Huszárik Zoltán” című könyvét mutatta be a Filmes Házban. 

Az MMA Irodalmi Tagozata Élőfolyóirat estjét (IV. évfolyam, 3. szám) tartotta a Műcsarnok 
előadótermében. Ez egyben az MMA határon túli vendégeinek könyvbemutatója is volt a 89. ünnepi 
könyvhéten. 

Első ízben volt jelen az ünnepi könyvhéten önálló standdal az MMA Kiadó. 

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának tárlata Bogdándy Szultán és Toldi Miklós műveiből volt 
látogatható a Pesti Vigadóban „A nyers” címmel. 

Véget ért a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT). A 
tíznapos eseményt díjkiosztó gála zárta a Kodály Központban, ahol Kucsera Tamás Gergely, az MMA 
főtitkára adta át a legjobb női főszereplőnek járó díjat Imre Éva színésznőnek. 

 „Kulisszatitkok ǀ Színház kívül-belül” címmel a Pesti Vigadóban a tárlaton és az izgalmas 
kísérőprogramokon, könyvbemutatókon bárki bepillanthatott a színházi iparművészet sokarcú 
kulisszatitkaiba. A kiállításon mese- és bábfigurák, plakátok, maszkok, jelmezek, plasztikák, bőr- és 
üvegműves remekek, textilképek, ékszerek, kellékek, valamint különleges díjak és egyedi 
látványtervek is helyet kaptak. 

 

Július 

Letették az alapkövét a Makovecz Imre tervei alapján felépülő Boldogasszony-kápolnának 
Zalaegerszegen. Az eseményen részt vett Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke, a város 
díszpolgára is, akinek segítségével jelentős összeg gyűlt össze az építés megkezdéséhez. A Kormány 
60 millió forinttal támogatta a projektet. 
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Augusztus   

„Csendes áramlat” címmel megnyílt Nagy B. István kiállítása a Pesti Vigadóban. A Munkácsy-díjas 
festőművész alkotóként, és – mint az egri Eszterházy Károly Főiskola Rajz - Vizuális Kommunikáció 
Tanszékének vezetője – művészetoktatóként is a kortárs magyar képzőművészet meghatározó 
egyénisége volt.  

25 ezer néző látta a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyón bemutatott 
„Csíksomlyói passió” című előadására, amelyet a Duna Televízió is rögzített, és amelynek 
segítségével mára már százezrek láthatták Vidnyánszky Attila akadémikus rendezését. Az eseményről 
az MMA Kiadó képekkel gazdagon illusztrált könyvet jelentetett meg „Csíksomlyói passió – Egy 
színházi előadás zarándokútja” címmel. 

Döntés született az MMA 2018 áprilisában kiírt három évre szóló ösztöndíj pályázatáról. A kilenctagú 
döntőbizottságot az MMA elnöke és az általa felkért bírálóbizottsági tagok alkották; Vashegyi György 
(a bizottság elnöke), Farkas Ádám, Fekete György, Jankovics Marcell, Kiss B. Atilla, Kucsera Tamás 
Gergely, Marosi Miklós, Szemadám György és Tamás Menyhért a támogatásra érdemes munkákat 
külső szakértőkkel együttműködésben bírálta el. 2018. szeptember 1-től 100 ösztöndíj kiadása történt 
meg fiatal és középgenerációs művészek számára. Az ösztöndíjat 2019-ben, majd 2020-ban szintén 
100-100 alkotó nyerheti el, három-három évre. 

Megnyílt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum „Panteon” című kiállítása a Pesti Vigadóban. 
Az MMA székházába hozott tárlat kultúrtörténeti jelentőségű volt, hiszen hasonló bemutatóra Trianon 
óta nem került sor a magyar fővárosban. A vernisszázson köszöntőt mondott Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint 
Stefanovits Péter képzőművész, az MMA Képzőművészeti Tagozatának vezetője és Vargha Mihály 
szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, akadémikus. 

 Augusztus 23. és 26. között rendezték meg a IV. Kulturális Filmek Fesztiválját Szatmárcsekén, 
amelynek harmadik díját az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata ajánlotta fel.  

A BMC Nemzetközi Tenor- és Basszusharsona Verseny versenyprogram támogatója a Magyar 
Művészeti Akadémia volt. 

Ünnepélyes keretek között átadták az MMA új irodaházát az Andrássy út és a Bajza utca sarkán. Az 
elhanyagolt állapotban lévő villa és a szomszédos épület felújítása 2015-ben kezdődött el a műszaki 
előkészítéssel, az értékleltár elkészítésével és a szükséges bontások elvégzésével. Az épületegyüttes 
teljes rekonstrukciója 2017 elején kezdődött, és 20 hónapot vett igénybe; a tervező Fazakas György, a 
kivitelező a Laki Épületszobrász Zrt. volt. A felújítás eredményeként üvegcsarnokkal összekötött két 
épületben az MMA vezetésének és az MMA Titkárságának irodái, valamint egyebek mellett 
tanácsterem, akadémikusi klubszoba és a volt 25. színház helyén rendezvényterem is helyet kapott. Az 
épületegyüttes teljesen automatizált, zéró energia kibocsátású, a fűtést és a hűtést hőszivattyúk 
biztosítják. 

Az ünnepségen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: a megválasztott 
kormánynak nem feladata megszabni a kultúra irányait, nem is teszi. Ugyanakkor a Kormány 
alkotmányos kötelessége, hogy szuverén módon védje értékeinket, mindenkinek biztosítsa az esélyt az 
alkotásra és kulturális gyarapodásra. Vashegyi György, az MMA elnöke köszöntőjében kiemelte: az 
Andrássy út 101. szám alatt, a Bajza utca sarkán, világörökségi helyszínen elhelyezkedő, két épületből 
álló ingatlanegyüttesben méltó körülmények között folytathatja munkáját az MMA Titkársága, de új 
közösségi terekhez jutnak az akadémikusok is.  

Az MMA támogatásával megnyílt a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános 
Titkársága és a Keresztény Múzeum „Átlényegülés – Az Eucharisztiáról a csodák és a művészet 
nyelvén” című időszaki kiállítása a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótermében. A tárlat a 2020-ban 
Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő rendezvényeinek 
sorába illeszkedett, katolikus hitünk központi elemét, az Oltáriszentséget mutatta be. 

Rekord látogatószámmal zárt a „Kéz–Mű–Remek. Népművészet. Nemzeti Szalon 2018” című tárlat a 
Műcsarnokban: a kiállítást közel 29 ezren látták.  
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Szeptember 

Hat nap alatt több mint 60 film volt látható a II. Budapesti Klasszikus Film Maratonon. Kiemelt 
figyelmet kaptak Szabó István filmjei, valamint a 85 éves Sára Sándor akadémikus, akit a „Feldobott 
kő” és a „80 huszár” vetítésével, valamint könyvbemutatóval ünnepeltek; a magyar animációs 
világklasszisok blokkban pedig olyan alkotások digitálisan felújított változatait láthatták a nézők, mint 
Jankovics Marcell akadémikus, az MMA alelnöke János vitéze, Richly Zsolt Háry Jánosa vagy 
például Ternovszky Béla Macskafogója. 

A 70 éve elhunyt világhírű építőművész, iparművész, grafikus és pedagógus, Kozma Lajos előtt 
tisztelegve, a 2018. évi Kozma-emlékév keretében a Műcsarnok, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar 
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ és a Budapesti Komplex SzC 
Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium együttműködésében létrejött programsorozat kiemelt 
eseményeként volt látható a „Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely és Kozma Lajos” című kiállítás az 
MMA intézményében, a Műcsarnokban.  

Meg nem valósult filmek forgatókönyveit tartalmazó új könyvsorozatot mutattak be „Láthatatlan 
filmtörténet” címmel a Toldi moziban a Budapesti Klasszikus Film Maraton eseménysorozat 
keretében.  

Az MMA „Mozi a Vigadóban | Akadémikusportrék” című vetítéssorozatában a nézők olyan művészek 
életútjába, gondolkodásába nyerhetnek bepillantást, akik jelentősen befolyásolták, alakították a 
magyar művészeti életet. 

Huszárik Zoltán filmográfiája mindössze tizenhat tételt számlál. Ebből a két egész estés játékfilm 
(„Szindbád”, „Csontváry”) mellett az öt szerzőinek nevezhető rövidfilm emelkedik ki: a Balázs Béla 
Stúdióban forgatott „Elégia” és „Capriccio”, valamint a Híradó- és Dokumentumfilm Stúdióban 
készült „Amerigo Tot,” „Tisztelet az öregasszonyoknak” és „A piacere” (Tetszés szerint). A 
Műcsarnokban többek között a fenti filmeket láthatta a nagyközönség annak a kiállításnak az egyik 
rendezvényeként, amely júniustól októberig Huszárik Zoltán rajzait mutatta be az intézményben. 

 „Élő műemlék – Rekonstrukció, de hogyan?” címmel rendezett kétnapos konferenciát a Pesti 
Vigadóban az MMA Építőművészeti Tagozata és Művészetelméleti Tagozata. Egy várrom esetében 
lehetséges-e a rekonstrukció, vagy csak a megmaradt részek konzerválása a helyes? – ilyen és hasonló 
aktuális kérdésekre kereste a választ a konferencia, ami a társadalmi és szakmai párbeszéd 
elmélyítését, az eltérő álláspontok kifejtését tűzte ki célul.  

Az MMA Színházművészeti Tagozatának kezdeményezésére és támogatásával „Párbeszéd a magyar 
színház jövőjéről 5.” címmel rendeztek előadó-művészeti konferenciát a tatabányai Jászai Mari 
Színházban. Az Országos Színházi Évadnyitót megelőző, az MMA szervezésében megvalósult 
konferencián neves szakemberek részvételével a színházvezetés művészetét, a színház művészeti 
karakterének felépülését, valamint a társulatok munkaerőhelyzetét és a kritika szerepét tárgyalták meg, 
majd átadták az MMA támogatásával a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
által gondozott Kaszás Attila-díjat is.  

 „Égrenézők” címmel nyílt meg E. Szabó Margit textilművész kiállítása a Pesti Vigadóban. E. Szabó 
Margit megújítva a szőnyegről kialakult közmegegyezéses szemléletet, különböző kultúrák átírt 
motívum rendszereivel hozta létre szövött, gyapjú alapú munkáit.  

Az esztergomi Vármúzeum Rondella Galériájában Dárday István filmrendező, akadémikus és Jász 
Attila költő nyitotta meg a 2018-as Esztergomi Fotográfiai Biennálé „Elbeszélés – narratíva” című 
pályázat kiállítását. A Magyar Művészeti Akadémia az Esztergomi Fotográfiai Biennálé visszatérő 
támogatója. 

 „Rabok legyünk, vagy szabadok? – 1848 a költészetben és a zenében” címmel a Magyar Dal Napján 
rendezett hangversenyt székházában az MMA Tóth Péter zeneszerző, az MMA Zeneművészeti 
Tagozata vezetőjének javaslatára.  
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A minden korábbinál több, 61 résztvevővel megrendezett döntő után gálával ért véget a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen a „III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny”. A rangos nemzetközi 
megmérettetést a Kormány mellett az MMA is támogatta. 

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata, valamint Művészetelméleti Tagozata „Vidéki filmnapok 
a vidékről” címmel filmszemlét rendezett Komlóskán, ahol hat dokumentumfilm vetítése mellett 
előadások és kerekasztal-beszélgetések is várták az érdeklődőket.  

Az „Ars Sacra Fesztivál” keretében harmadik alkalommal megszervezett filmfesztivál a szentség, a 
szakralitás tágan értelmezett fogalmához kapcsolódó alkotásokat szemlézett a Tabán Moziban. A 
filmfesztivál Kallós Zoltán néprajztudós, az MMA néhai tagja életéről és munkásságáról készült, a 
„Válaszút vándora – Kallós Zoltán öröksége” című filmmel vette kezdetét. 

Az MMA Zeneművészeti Tagozata kerek évfordulós akadémikusai tiszteletére ünnepi hangversenyt 
rendezett az MMA székházában, a Pesti Vigadó Dísztermében.  

Az MMA Építőművészeti Tagozata meghirdette „Budakalász magja – 2018” című nyílt, építészeti 
tematikájú pályázatát. A 2018. évi kiírás tartalmi, építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott 
javaslattétel volt a Budakalász Kálvária-domb terület hasznosítására. A korábbi felhívásokhoz 
hasonlóan pályázatot a 40. életévüket be nem töltött építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész 
végzettségű személyek nyújthattak be.  

Lázár Ervin, az MMA posztumusz tiszteleti tagja és felesége, Vathy Zsuzsa, az MMA néhai tagja 
gyermekeinek jóvoltából újabb darabokkal gyarapodott a PIM Lázár Ervin-gyűjteménye. A hagyaték 
átruházásáról szóló szerződést 2018. szeptember 18-án írták alá az örökösök és Prőhle Gergely, a 
múzeum főigazgatója. 

Bemutatták Götz Eszter „Zalaváry Lajos építészete” című könyvét a FUGA-ban. Zalaváry Lajos a XX. 
század meghatározó építőművésze volt, aki építészgenerációkat is tanított.  

Az MMA Népművészeti Tagozata népzenei koncertsorozatot indított „Zenei anyanyelvünk” címmel a 
Pesti Vigadóban.  

A magyar dráma napján lett volna kilencvenéves Sinkovits Imre Kossuth-díjas színész, az első Nemzet 
Színésze cím birtokosa, az MMA posztumusz tiszteleti tagja. Az MMA Színházművészeti Tagozata az 
„Aranytaps – Sinkovits Imre 90 éves lenne” címmel rendezett programon emlékezett meg a 
színészlegendáról.  

„Vezeklések kora” címmel megnyílt Gaál József képzőművész, akadémikus kiállítása a 
Műcsarnokban.  

„A bűnös” című film nyerte a Pressburger Imre-díjat, Darko Štante, az „Ok-okozat” rendezője pedig a 
Zukor Adolf-díjat vihette haza a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, amely 
az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata által rendszeresen támogatott rendezvény.  

Újra vetítették Jelenczki István filmrendező, akadémikus „Öröktűz I–II. »Egy lángot adok, ápold, add 
tovább« – Portréfilm Reményik Sándorról” című filmjét az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. 

Letették Budapest első Makovecz-templomának alapkövét a XX. kerületi Mátyás téren. A Pesterzsébet 
Szabó-telepi Református Egyházközség temploma a Kormány, Budapest Főváros XX. Kerületi 
Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával, valamint közadakozásból épül meg. Az 
ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, a templom terve közel állt a világhírű 
építész szívéhez, jól illeszkedett életművéhez, méltó volt magyarság iránti elkötelezettségéhez és 
szellemiségéhez.  

Az MMA M űvészetelmélet és Módszertani Kutatóintézet tudományos munkatársai, Fehér Anikó 
karnagy és népzenekutató vezetésével második alkalommal szerveztek konferenciát Kodály Zoltán 
nevelési elveiről és ezek gyakorlati alkalmazásáról „Mozgó dó…II. − A zene lelki táplálék” címmel a 
Pesti Vigadóban, az MMA székházában.  
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Megjelent „A remény évei” című kötet, amely ugyanezen a címen az ötvenes–hatvanas évek 
képzőművészetéről szóló, 2017 őszén megrendezett kétnapos konferencia előadásainak írott változatát 
tartalmazza.  

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet új előadás-sorozatot indított 2018 őszén 
„Haza a mélyben – Kortárs öko-regionalista építészet Romániában” címmel. Az előadások havi 
rendszerességűek, helyszínük a FUGA Budapesti Építészeti Központ. A  „Jövő most” című design 
konferenciát2018-as Design Hét keretein belül az MMA támogatásával a Magyar Formatervezési 
Tanács társszervezésében valósította meg a Magyar Design Kulturális Alapítvány, a Pesti Vigadóban. 

Megnyílt Dévényi Sándor akadémikus és Pásztor Péter akadémikus közös kiállítása Kassán.  

A „Kutatók Éjszakája” című, Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat keretében 2018-
ban először, két napon át lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. A 
programsorozatba bekapcsolódott a Műcsarnok, az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet, illetve a Makovecz Központ és Archívum is. 

Elkezdődött a XXXV. Őszi Népművészeti Sokadalom Kisgyőrben. Az MMA támogatásával 
megvalósult szüreti nap, egész napos kézműves bemutató és kirakodóvásár, táncház, művészeti 
programok várták a látogatókat. 

A zene világnapja alkalmából az MMA Színházművészeti Tagozata támogatásával nagyszabású 
operagálát adtak Gyöngyösön elismert operaénekesek, gyöngyösi kórusok és az Egri Szimfonikusok. 
A Miller Lajos operaénekes, akadémikus, a Nemzet Művésze kezdeményezésére létrejött programot 
2018-ban harmadik alkalommal támogatta a köztestület. 

 

Október 

Véssey Gábor festőművész, akadémikus képeiből és szobraiból nyílt kiállítás a Pesti Vigadó VI. 
emeleti termeiben, a művész 70. születésnapja alkalmából.  

Az építészet világnapja alkalmából nyílt meg az MMA Építőművészeti Tagozatának kiállítása is, 
melyet építész köztestületi tagok munkáiból rendeztek a Magyar Építészet Házában.  

A „Fotóhónap” alkalmából, de nem csupán ennek okán valósult meg az MMA Film- és Fotóművészeti 
Tagozatának szervezésében, az a kétnapos fotóművészeti konferencia, amely a magyar fotográfia jelen 
helyzetével, állapotával foglalkozott.  

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita is részt vett az MMA köztestületi tagja, 
Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező „Az Utolsó vacsora” című legújabb animációjának 
zártkörű bemutatóján az MMA Andrássy úti irodaházában.  

Az erdélyi író, szerkesztő, műfordító, Kuncz Aladár munkásságáról és az új kutatási eredményekről 
rendezett konferenciát az Országos Széchényi Könyvtár és az MMA. 

A Hubay Jenő Társaság évfordulós zeneszerzők gazdag opusaiból állította össze következő 
koncertműsorát. A „Hajnaltól holdfényig” elnevezésű est színes zenei barangolás volt a romantikától a 
modern melódiákig, melyetaz MMA támogatta. 

A Műcsarnok őszi vezető kiállítása rendre olyan problémákkal foglalkozik, amelyek közös hajónk, 
Gaia sorsát érintik. A „Természet” és a „Genesis” után e nagyobb léptékű harmadik tárlat címe: 
„Rejtett történetek – az életreform-mozgalmak és a művészetek”.  

A Hódmezővásárhelyen megnyílt Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját 13 év után kapta szobrász: Ámmer 
Gergő nyerte el a Tornyai-plakettet. A nagy múltra visszatekintő kortárs művészeti seregszemle 
nyitóbeszédét Szentmártoni János író, akadémikus tartotta. Az eseményen átadták az MMA díjait is.  

Az MMA Irodalmi Tagozatának Őszi Irodalmi Gáláján vers- és prózaösszeállítások hangzottak el 
neves művészek. 

Az MMA „Válogatás a magyar animációs film történetéből” című vetítéssorozata a teljesség igénye 
nélkül gazdag betekintést nyújtott a hazai animáció kincsestárába. Az MMA Film- és Fotóművészeti 
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Tagozata által szervezett filmklub első alkalma után december 10-ig hétfőnként a Premier Kultcaféban 
várták a filmbarátokat. A sorozat 2019-ben is folytatódik. 

 „Schubert 200” címmel kétestényi múltidézést tartottak abból az alkalomból, hogy a zeneszerző 
először időzött magyar földön. Az érdeklődők kerekasztal-beszélgetésen, diavetítésen és koncerten is 
részt vehettek a Pesti Vigadó Makovecz termében. 

Az MMA posztumusz tiszteleti tagja, Durkó Zsolt által alapított Magyar Zeneművészeti Társaság 
2018-ban is megrendezte a magyar zeneszerzők több generációjának fórumot biztosító „Mini-
Fesztivál”-ját a Festetics Palota Tükörtermében és az MMA székházában, a Pesti Vigadó Északi 
termében. 

Az MMA „Szó, szín, játék” elnevezésű programsorozatában pódium-összeállítást láthatott a 
nagyközönség az 1956-os forradalom színházi történéseiről.  

„Demeter/Haris | Tulajdonság-energia-mezők” címmel nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Ezzel 
párhuzamosan nyílt szintén a Műcsarnokban Halmy Miklós festőművész kiállítása „A motívum 
működése” címmel. 

A „Magyar Festészet Napja” rendezvény 2018. évi programsorozatán belül „Élő magyar festészet 
2018” címmel nyílt kiállítás az egri Kepes Intézetben. A közel kétszáz festményt bemutató 
meghívásos tárlaton magyar festők három generációjából válogattak a kurátorok. A megnyitón 
életműdíjat adtak át Orosz Jánosnak, az MMA köztestületi tagjának. Az MMA festészeti díját a 
középgeneráció egy jeles képviselője, Szilágyi János kapta. 

Sándy Gyula építőművész születésének 150. évfordulója alkalmából, az építész hagyatékában található 
tervekből, tárgyakból és dokumentumokból rendezett kiállítást a Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ a MÉSZ székházának Kós Károly termében.  

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ezúttal is az értékmentés útját járva, a 
rekanonizáció szükségességét kiemelve, annak módszertani kereteit megalapozó módon szervezett 
művészetelméleti szimpóziumot „Krúdy: Egy város anatómiája” címmel az Esernyős Galériában.  

Kerényi József építész, az MMA néhai tagja kiállítása beszélgetéssel nyílt meg a Lechner 
Tudásközpontban.  

A Scolar Kiadó a PIM Lotz-termében tartotta Temesi Ferenc író „49/49” című, új kötetének 
bemutatóját. A kötetet népszerűsítő országjárást az MMA támogatta. 

A „Székely János Napok” című rendezvénysorozat keretein belül az MMA székházában, a Pesti 
Vigadóban, valamint a Magyar Nemzeti Színházban is látható volt a Gyulai Várszínház nyári, 
kétnapos programsorozat minden eleme, amely az erdélyi költő, író, esszéista életművének 
teljességére hívta fel a figyelmet. 

Az MMA ösztöndíjasainak első találkozóját tartották. Az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból 
szeptember 1-jétől, havi bruttó kétszázezer forinttal támogatott ösztöndíjas alkotókat Vashegyi 
György, az MMA elnöke ünnepélyes keretek között fogadta és köszöntötte az MMA székházában, a 
Pesti Vigadóban. Az eseményen részt vett és a friss ösztöndíjasokat szintén köszöntötte Kucsera 
Tamás Gergely, az MMA főtitkára és Kocsis Miklós, az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet igazgatója is. 

 „Mozgókép és paragrafusok” címmel jelentetett meg az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézet egy, a filmgyártás intézményi és jogi szabályozási kérdéseivel kapcsolatos filmszakmai 
kiadványt. A hírt az október 16 és 21 között, az MMA kiemelt támogatásával zajlott szolnoki 
„Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál” filmszakmai programja keretében jelentette be Kucsera 
Tamás Gergely, az MMA főtitkára, Kollarik Tamás, a könyv egyik szerkesztője és Kocsis Miklós, az 
intézet igazgatója. 

 „Haza a mélyben I. | Kortárs öko-realista építészet Romániában” címmel előadás-sorozat vette 
kezdetét a FUGA-ban, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet szervezésében.  
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A Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület – Emlékház, Tolnay Klári színművész, az MMA 
posztumusz tiszteleti tagja halálának huszadik évfordulójára emlékkiállítással és múltidéző 
beszélgetéssel emlékezett a Tolnay Klári Emlékházban Mohorán. A rendezvényt támogatta az MMA.  

 „Generációk – Apa és fia” címmel id. Guti József és Guti J. Soma kiállítása nyílt meg az MMA 
székházában, a Vigadó Galériában. A kiállítás 2019. január 13-ig volt látogatható. 

A Pesti Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán folytatódott az MMA Népművészeti Tagozata által 
indított „Zenei anyanyelvünk” című ingyenes koncertsorozat. 

 

November 

A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat 2018-ban is körbejárta a Kárpát-medence 
határon túli magyarlakta területeit, majd gálakoncerttel zárult a Pesti Vigadó Dísztermében. A 2001-
ben indult sorozat a Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek kulturális találkozása diákok 
és felnőttek részére. 

Hét alkotó lett a Nemzet Művésze 2018-ban: Budai Ilona népdalénekes; Fekete György belsőépítész, 
az MMA tiszteletbeli elnöke; Kampis Miklós építőművész, akadémikus; Kunkovács László 
fotóművész, néprajzkutató, akadémikus; Lator László költő, műfordító, esszéista; Orosz István 
grafikusművész, akadémikus és Rófusz Ferenc animációsfilm-rendező. A díjakat az MMA köztestület 
születésnapján, november 5-én, az MMA székházában, a Pesti Vigadó Dísztermében adta át Vashegyi 
György, az MMA elnöke és Kásler Miklós kultúráért felelős miniszter. 

 „Hamvas Béla és a művészet” címmel rendezett Hamvas-emlékestet a Hamvas Béla Kör az MMA 
támogatásával.  

A „Rejtett történetek” című kiállításához kapcsolódóan átfogó mozdulatművészeti programsorozatot 
indított a Műcsarnok, az MMA intézménye.  

 „Nemzedékről nemzedékre” címmel rendezett konferenciasorozatot az MMA Népművészeti Tagozata 
a Pesti Vigadóban.  

A Makovecz Imre tiszteletére megrendezett s hagyományossá vált Héttorony Fesztivál november 7-én 
este a budai Makovecz Központ és Archívumban vette kezdetét. November 20-ig Kárpát-medence-
szerte számos programmal emlékeztek a néhai építőművészre, az MMA örökös tiszteleti elnökére. 

A magyar zeneszerzők és előadók szoros kapcsolatára épült „Fókuszban a cselló I–II.” című 
koncerteken november 7-én és 14-én hazai alkotók csellóra írt műveit hallhatta a közönség az MMA 
székházában, a Pesti Vigadó Makovecz termében. 

Polgár Csaba Ferenczy Noémi-díjas képző- és iparművész alkotásaiból „Jelhelyzetek” címmel nyílt 
kiállítás a Pesti Vigadóban.  

Az októberi könyvbemutató után az MMA és a Scolar Kiadó szervezésében a köztestület székházában, 
a Pesti Vigadó könyvtárában is bemutatták Temesi Ferenc Kossuth-díjas író, akadémikus „49/49” 
című regényét.  

Szőts István Kossuth-díjas filmrendező, az MMA posztumusz tiszteleti tagja húsz éve, 1998-ban hunyt 
el. Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata filmvetítéssel, beszélgetéssel és könyvbemutatóval 
emlékezett rá. 

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának szervezésében az MMA székházában, a Pesti Vigadóban nyílt 
meg Magyar Gábor kiállítása. A tárlat az alkotó csaknem négy évtizedet felölelő munkáiból válogatott. 

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) székházában nyílt kiállítás, amit az 
MMA is támogatott.  

A IX. Székelyföld Napok csíkszeredai bemutatója után az MMA, a Hargita Kiadóhivatal és a Kortárs 
Kiadó közreműködésével Budapesten, az MMA irodaházának rendezvénytermében is sor került 
Ferenczes István „Veszedelmekről álmodom” című könyvének bemutatójára.  
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A magyar nyelv napját ünnepelték a Pesti Vigadóban. A gálaműsort az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az MMA támogatásával rendezte az Anyanyelvápolók Szövetsége. 

Ágh István költő, író, a Nemzet Művésze, akadémikus irodalmi estjét a szerbiai Magyarkanizsán 
rendezték meg. Költeményeit a szerző és Rátóti Zoltán színművész, az MMA Színházművészeti 
Tagozatának vezetője előadásában hallhatták az érdeklődők.  

Hatodik alkalommal rendeztek Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent 
István termében kórustalálkozót, aminek szakmai programját az MMA is támogatta.  

Huszár Lajos zeneszerző, akadémikus 70. születésnapja alkalmából rendeztek szerzői estet a FUGA 
Budapesti Építészeti Központban. 

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet „Kortársunk, Erkel” címmel tudományos 
ülést rendezett a zeneszerző halálának 125. évfordulója alkalmából.  

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata Sára Sándor akadémikust ünnepelve szervezett kamara-
fotókiállítást tiszteletére a Pesti Vigadóba.  

A Kaláka együttes fennállásának 50. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indított. A 
jubileumi évad november 24-én kezdődött a szokásos Marczibányi téri klubkoncerttel, s 2019. 
november 30-án a Müpában egy nagyszabású koncerttel zárul. A két esemény között a zenekar rangos 
fesztiválokkal, kiemelt koncertekkel, külföldi turnékkal, valamint új albummal örvendezteti meg a 
hazai és határon túli kedvelőit. Egy rendhagyó, zenés sajtótájékoztató keretében november 20-án 
ismertették az 50. évi programot, amelynek három koncertjében az MMA is közreműködik 
támogatólag. A programsorozat eseményei többek között az MMA székházában, a Pesti Vigadóban is 
zajlottak/zajlanak. 

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet „Örökség Műhely” című programsorozatának 2018. évi utolsó 
beszélgetését az MMA új irodaházának rendezvénytermében tartotta.  

Az MMA Kiadó bemutatta Mensáros László „Arany” című könyvét az Örkény Színházban.  

„Hommage á Erkel” címmel 2018-ban az MMA zeneszerző tagjai (Balassa Sándor, Dubrovay László, 
Kocsár Miklós, Kovács Zoltán és Tóth Péter) Erkel Ferenc zeneszerző tiszteletére írt kompozícióival e 
hangverseny keretében tisztelegtek a szerző halálának 125. évfordulóján. 

Megnyílt a Magyar Plakát Társaság „2. PosterFest / Budapest 2018” című nemzetközi plakátkiállítása. 
Az esemény központi helyszíne a Tesla volt.  

„Az élet kincsesháza II.” címmel tartott konferenciát az MMA Művészetelméleti Tagozata a Pesti 
Vigadóban. A rendezvény a művészeti nevelést állította középpontba.  

A „Szent Korona művészete” címmel konferenciát tartottak a Makovecz Központ és Archívum 
épületében a Szent Korona 1978. január 10-i hazaérkeztének évfordulójához kapcsolódva. 

Az MMA „Szó, szín, játék” című programsorozatában a Kaláka együttes és Rátóti Zoltán színművész, 
az MMA Színházművészeti Tagozata vezetőjének „Különbéke” című Szabó Lőrinc-estjét mutatták be 
a Pesti Vigadóban. 

Az Írók Alapítványa Széphalom Könyvműhely szervezésében a Duna Palotában mutatták be Jókai 
Anna Kossuth-nagydíjas író, néhai Nemzet Művésze, az MMA néhai tagja „Szegény Sudár Anna” 
című regényének nyolcadik kiadását.  

 „Régi magyar táncok” címmel volt hallható a Jánosi együttes koncertje a Pesti Vigadóban.  

Sára Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-nagydíjas és Balázs Béla-díjas operatőr, 
filmrendező, akadémikus november 28-án ünnepelte 85. születésnapját. Az MMA Film- és 
Fotóművészeti Tagozatának szervezésében köszöntötte a Mestert.  

Az MMA Kiadó bemutatta Szekfü András „Így filmeztünk” című könyvét, amely fél évszázad hazai 
filmtörténeti interjúiból közöl válogatást.  

 „Örökítés” címmel nyílt meg a Lelkes család kiállítása a Pesti Vigadóban.  
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Megnyílt a Földi Péter Kossuth- és Prima Primissima díjas festőművész, akadémikus életművének 
keresztmetszetét bemutató tárlat a Műcsarnokban, az MMA intézményében;  

Megnyílt a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ és a Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyűjtemény Sándy Gyula építész születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett 
közös kiállítása az egykori Lóvasút kiállítótermében.  

Az év végéhez és a karácsonyhoz közeledve az MMA Kiadó számos új kiadvánnyal örvendeztette 
meg az olvasókat. Ezek közül is kiemelkedett Kincses Károlynak a köztestület néhai tagját, Normantas 
Pauliust bemutató könyve. 2018 egyik legnagyszerűbb művészeti eseménye volt, hogy Csíksomlyón 
monumentális szabadtéri előadásként mutatták be Vidnyánszky Attila akadémikus rendezésében a 
„Csíksomlyói passió”-t. Az MMA Kiadó gondozásában november 30-án megjelent album többféle 
aspektusból idézte meg a színházi vállalkozást. 

Az MMA székházában, a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótermében nyílt meg Kókay Krisztina 
grafikus- és textilművész, Érdemes és Kiváló Művész, akadémikus „Kókay Krisztina ’75 – a vonal 
misztériuma” című jubileumi kiállítása.  

Ipar- és tervezőművészek sorozatcímmel jelzett kötetsort indított el az MMA Kiadó. Az új sorozat az 
MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának tagjait és munkásságát mutatja be.  

 

December 

Megnyílt Székesfehérváron Jankovics Marcell grafikusművész, animációsfilm-rendező, az MMA 
alelnöke „Trianon” című kiállítása a Szent István Király Múzeum, Csók István Képtárban.  

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet „Németh László a magyar 
művelődéstörténetben” címmel kétnapos konferencia keretén belül vizsgálta a Kossuth-díjas író 
magyar művelődéstörténetben kifejtett szerepét.  

Alapításának 60. évfordulója alkalmából „Valóság 60” címmel ünnepi konferenciát rendezett az MMA 
irodaházában a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata, a Valóság. Az esemény támogatója 
az MMA volt. 

Megnyílt a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a MAOE Képzőművészeti 
Tagozatának kiállítása a MANK Galériában. A rendezvényt az MMA támogatta. 

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet az év végéhez közeledve a „Fundamenta 
profunda” című könyvsorozatában négy újabb kiadvánnyal örvendeztette meg a szakmai közönséget. 
Falusi Márton Csoóri Sándorról összeállított tanulmánykötetét, valamint „Jog és irodalom, haza és 
haladás a magyar eszmetörténetben” című munkáját mutatták be az MMA irodaházában, az Andrássy 
úton, másnap pedig a Bartók Béláról és Járdányi Pálról megjelent tanulmánykötetet és a sorozat 
legújabb tagjaként Fehér Anikó szintén Járdányi Pál népzenével kapcsolatos tevékenységéről 
megjelent munkáját mutatták be a kutatóintézetben, a Budakeszi úti Hild-villában. 

Az MMA „Mozi a Vigadóban | Akadémikusportrék” vetítéssorozatában a nézők a Pesti Vigadó 
mozitermében ezúttal a Kótai József ötvösművészről, akadémikusról 2014-ben készült portréfilmet 
láthatták. 

Sajtótájékoztatót tartott az MMA a Legend Art Kiadóval és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, 
hogy ismertessék az MMA néhai tagja, Szokolay Sándor zeneszerző hagyatékának feldolgozási 
programja eredményeit. A hagyaték gondozását a művész halála után a család vette kézbe; ez az 
értékmentő munka jelentős kormányzati és MMA általi támogatással folytatódhat.  

150 évvel ezelőtt Clara Schumann, Robert Schumann özvegye a Vigadó kistermében adott nagysikerű 
koncertet, melyen többek között Beethoven-, Brahms- és Schumann-műveket játszott. Ennek a 
koncertnek az emlékére szólalt meg az MMA köztestületi programjaként a rekonstruált hangverseny, 
ezúttal a Díszteremben. 

Művészetoktatási elismeréseket adott át irodaházában az MMA. A köztestület a Magyar Művészeti 
Akadémia Elismerő Oklevelét a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, 
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művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók, közösségek, intézmények részére adományozza; az 
elismerésből évente legfeljebb öt adományozható, mellyel bruttó 250 ezer forint pénzjutalom jár. Az 
elismerést 2018-ban Apagyi Mária, Bagó Gizella, Hornyánszkyné Becht Erika, a Szent István Király 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Visegrádi Építésztábor kapta. A díjakat 
Vashegyi György, az MMA elnöke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési, Tudományos 
Bizottságának elnöke adta át az elnökség és a bizottság tagjainak jelenlétében. 

Sándy Gyula (1868–1953) építész munkásságát mutatta be a „Napsugaras tornyok” című kiállítás a 
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban. A kiállítás, mely a Magyar Építészeti Múzeum és a 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ szervezésében valósult meg a művész születésének 150. 
évfordulója alkalmából, 2019. március 29-ig volt látogatható. 

Bemutatták az MMA Kiadó színháztörténeti köteteit a Pesti Vigadóban.  

Bemutatták a „Csíksomlyói passió – Egy színházi előadás zarándokútja” című kötetet a Nemzeti 
Színházban. Az MMA Kiadó gondozásában megjelent szép kiállítású album többféle aspektusból idézi 
meg a monumentális vállalkozást. 

Az MMA M űvészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet „Haza a mélyben – Kortárs öko-regionalista 
építészet Romániában” címmel szervezett új előadás-sorozata első félévi záró előadásának előadója a 
FUGA-ban ezen az estén a Csíkszeredából érkező Tövissi Zsolt építész volt. 

A Jánosi Együttes koncertsorozatának utolsó előadása „Az Óperenciás tengeren túl…” címmel volt 
hallható a Pesti Vigadóban.  

A Pesti Vigadó Dísztermében a Rost Andrea Művészeti Alapítvány jótékonysági hangversenyén Rost 
Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, akadémikus, a Pető Intézet jószolgálati 
nagykövete adott nagyszabású gálakoncertet, aminek célja az intézet művészeti tehetséggondozási 
programjának segítése volt. A rendezvénnyel a Rost Andrea Művészeti Alapítvány alapító okiratában 
megfogalmazott céljait valósítja meg, miszerint olyan művészi tevékenységeket támogat, amelyek 
révén gazdagodhat a magyar művészeti-kulturális élet, amelyekkel gyermekek testi-szellemi-zenei 
fejlődését segítheti elő. A hangverseny, amit diplomáciai és közéleti személyiségek tiszteltek meg 
jelenlétükkel, egyben a Tehetség Évének záró eseménye volt. A köztestület képviseletében Kucsera 
Tamás Gergely főtitkár köszöntötte a közönséget, a megjelent támogatókat, valamint állami vezetőket, 
mások mellett Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt, valamint Andrew G. Vajna filmügyi 
kormánybiztost. 

 
FONTOS MEGEMLÉKEZÉSEK 2018-BAN 
 
Arany János-emlékév 
 
2017-ben Arany János, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége születésének 
200. évfordulójára emlékeztünk. Az emlékév keretében a köztestület a programjai 
megvalósításhoz az 1707/2017. (IX.25.) Korm. határozat alapján 75 millió forint forrást 
kapott a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére (1. cím 1. alcím MMA 
Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok). A támogatásból a 2018. évben 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 2018-ban az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján biztosított további 33,5 millió 
forint kiegészítő forrásból a Hallgatni Aranyt! honlap bővítése, további népszerűsítése 
kapcsán megvalósuló projektek: 
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− Rendhagyó irodalomóra – az ingyenesen elérhető hangoskönyv népszerűsítése 
rendhagyó irodalomóra keretében; 

− Arany út film – a Hallgatni Aranyt! honlapra készülő kisfilm; 
− Gondolta a fene filmprojekt – szintén a Hallgatni Aranyt! honlapra készülő kisfilm; 
− Arany túra webes alkalmazás – a kisfilmekhez kapcsolódó webes alkalmazás. 

 
A KÖZTESTÜLET KÖZFELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁ LÓ 
PÁLYÁZATOK, EGYEDI TÁMOGATÁSOK 
 
Az MMA közfeladatainak megvalósítását szolgáló pályázatokra, egyedi támogatásokra 2018-
ban – a Magyar Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatain támogatás jogcímen – a 
4.11. és 4.13. alcím kivételével - – 687.000 ezer forint állt rendelkezésre, melyből 499,8 
millió Ft támogatás került megítélésre a lenti részletezés szerint. Az elnökség 2017. november 
3-i ülésén döntött a 2018. évre irányadó támogatási elvekről, majd 2018. június 11-i, illetve 
december 10-i ülésén a támogatási elvek módosításáról; az elnök 2018. februárban adta ki – 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyar Művészeti Akadémia fejezeti 
kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló szabályzatot. 

A 2018. évi ún. Művészeti program pályázati kiírás 2018. február 16-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-18-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-18-P kódszámú pályázaton 
275 pályázó jutott támogatáshoz a következő tagozati tematika alapján: 
− a Művészetelméleti Tagozat pályázati tematikája konferencia, könyv, tanulmány vagy 

egyéb elméleti munka létrehozása volt a következő témakörökben: 1.) határainkon túli 
magyar művészeti értékek feltárása, 2.) művészet és közművelődés, 3.) a magyar vizuális 
művészet középgenerációja; 

− 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 
korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan 
gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének 
támogatása; valamint népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti 
szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása volt, kizárólag az adott 
elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában; 

− az Irodalmi Tagozat a 2018. évi magyar irodalmi évfordulókhoz kötődő alkotói 
ösztöndíjakat, irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) megjelenését és irodalmi 
rendezvények lebonyolítását támogatta; 

− az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat az új technológiák, új anyagok, tematikák 
bevezetésének lehetőségeit támogatta a kortárs iparművészetben;  

− a Film- és Fotóművészeti Tagozat felhívása „A Kárpát medence felfedezése” címmel jelent 
meg, célja a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a 
politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, 
dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel 
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történő feldolgozása volt a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel, illetve a 
támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, 
helyszínelésre, oral-history készítésére volt tervezhető;  

− a Színházművészeti Tagozat tematikája kortárs produkciók (tánc, dráma, opera) 
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 művészeti, civil szakmai szervezetek szakmai programjainak 
megvalósítását támogatta; 

− a Zeneművészeti Tagozat 2018. évben is komolyzenei projektek megvalósítását támogatta 
és elsősorban azokat a pályázatokat részesítette előnyben, amelyek az ifjúság zenei 
nevelését célozták. A tagozat nem támogatott könyv- és kottakiadást, valamint hangfelvétel 
készítést, megjelentetést. 

A pályázati keretösszeg művészeti tagozatok közötti eloszlása a következőképpen alakult: 

 Nyertes pályázatok száma Elnyert támogatás 
Művészetelméleti Tagozat 24 db 19.265.000 Ft 
Népművészeti Tagozat 43 db 21.275.000 Ft 
Irodalmi Tagozat 33 db 20.000.000 Ft 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 13 db 10.545.400 Ft 
Film- és Fotóművészeti Tagozat 26 db 19.250.000 Ft 
Színházművészeti Tagozat 26 db 18.175.000 Ft 
Építőművészeti Tagozat 16 db 15.712.688 Ft 
Képzőművészeti Tagozat 28 db 20.000.000 Ft 
Zeneművészeti Tagozat 66 db 22.350.000 Ft 

 

Az Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 2018-ban 97 szervezet jutott összesen 97.750.000 forint összegű támogatáshoz. A 
köztestület országos hatókörű szervezetek működéssel kapcsolatos költségeinek 
finanszírozására biztosított forrást.  

A Magyar Művészetek Háza Programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2018-ban 97 
egyedi kérelemre összesen 140.974.148 forint folyósításáról született döntés. A támogatásban 
részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági 
társaságok voltak, valamint az egyes programok esetében alkotók, szerzői jogdíjra jogosult 
magánszemélyek nyertek el szakmai program megvalósítását lehetővé tevő forrásokat. 

A Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 szervezet egyedi 
kérelmére 2018-ban 25.000.000 forint támogatást folyósított a köztestület. 

A Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 3 kérelem alapján 
2.200.000 forint összegben született döntés 2018-ban. 

A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 2018-ban egy szervezetet támogatott az MMA 1.000.000 forint összegben. 

A Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2018-ban a Makovecz 
Alapítvány 32.928.063 forint támogatást kapott. 

 
A TAGOZATOK M ŰKÖDÉSE 
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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. 
 
Az MMA tagozatai az alábbiak: 

a) Építőművészeti Tagozat, 
b) Film- és Fotóművészeti Tagozat,  
c) Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat, 
d) Irodalmi Tagozat, 
e) Képzőművészeti Tagozat, 
f) Művészetelméleti Tagozat, 
g) Népművészeti Tagozat, 
h) Színházművészeti Tagozat, 
i) Zeneművészeti Tagozat. 

 
A tagozatok a 2018. 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 – 
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). 

Valamennyi tagozati díj 2 – 2 fő részére adományozható, a díj bruttó 1 millió forint pénzbeli 
elismeréssel jár.  

4610



 
 
A KÖZTESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

A tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia keretei között működő alábbi bizottságok 2018. évi 
működéséről ad információkat: 
− Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottság 
− Nemzetközi és Határon Túli Bizottság 
− Díjbizottság 
− Etikai Bizottság 
− Professzori Felterjesztések Bizottsága 
− Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma 
− Szerkesztőbizottság 
− Programbizottság; a Sinkovits Imre Kamaraszínpad működését segítő tanácsadó testület (a 

Programbizottság albizottsága) 
− Társadalmi Tanácsadó Testület 
− Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ szakmai programtervét 

előkészítő elnöki bizottság 
− Előadó-művészeti Bizottság 

 
A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON TÚLI 
TEVÉKENYSÉGE 

Találkozó David Nájera, mexikói nagykövettel 

2018. januárjában Vashegyi György elnök úrhoz érkezett bemutatkozó látogatásra David 
Nájera, mexikói nagykövet úr és César Ocaranza I. beosztott diplomata. A megbeszélés során 
felmerült a nemzetközi együttműködési lehetőségeket kereső mexikói államokkal való 
kapcsolatfelvétel elkezdése. 

Berecz András, Kóka Rozália és Petrás Mária fellépése a XXII. Csángó Bálon 

A XXII. Csángó Bálon fellépett többek között  

Berecz András mesemondó, az MMA rendes tagja, Kóka Rozália népművész, az MMA 
levelező tagja és Petrás Mária népdalénekes, az MMA rendes tagja. A 2018 februárjában 
megrendezett esemény kiemelt támogatója a Magyar Művészeti Akadémia. 

Makovecz Imre kiállítása Szentpéterváron 

Összekötni az eget és földet címmel Makovecz Imre életmű-kiállítás nyílt március 1-jén a 
szentpétervári Ilja Repin Festészeti, Szobrászati és Építészeti Akadémián. A tárlat a korábbi 
hazai és külföldi megjelenésekhez hasonlóan makettek, fényképek, rajzok, írások és 
személyes tárgyak segítségével mutatta be az MMA alapító elnöke munkásságának 
legfontosabb állomásait. A tárlat megnyitásán részt vett az MMA delegációja dr. Kucsera 
Tamás Gergely főtitkár vezetésével, majd szakmai tárgyalásokat folytatott a város Kulturális 
Bizottsága megbízott elnökével. A kiállításmegnyitót megelőzően Csernyus 
Lőrinc építőművész, az MMA levelező tagja az organikus építészetről és Makovecz Imréről 
tartott előadást a Repin Akadémia Építőművészeti Tanszékén. 

Találkozó a Francia Szépművészeti Akadémia és a Francia Szépirodalmi Akadémia 
vezetőivel 
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2018 áprilisában a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Vashegyi György és főtitkára, dr. 
Kucsera Tamás Gergely Párizsban találkozott Laurent Petitgirard úrral, a Francia 
Szépművészeti Akadémia örökös titkárával. Vashegyi György és dr. Kucsera Tamás Gergely 
párizsi tartózkodásuk során személyes látogatást tettek nemcsak a Párizsi Konzervatórium 
igazgatójánál, Bruno Mantovaninál, de a Francia Szépirodalmi Akadémia örökös titkáránál, 
Michel Zink úrnál is, kinek meghívására részt vettek a Francia Szépirodalmi Akadémia 
ülésén.  

Lélek-Jelen-Lét – A Magyar Művészeti Akadémia gyűjteményei Pekingben 

Nagyszabású képzőművészeti, ipar- és tervezőművészeti, valamint népművészeti alkotásokat 
is felvonultató tárlattal mutatkozott be a Magyar Művészeti Akadémia a pekingi Today Art 
Museumban 2018 májusában. 2017-ben Budapesten, a Pesti Vigadóban 
fogadtuk testvérintézményünk, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia (CNAA) festmény- és 
kalligráfia kiállítását. Eleget téve a kínai fél meghívásának, viszonzásul a főváros ismert 
kortárs kiállítóhelyén mutatkozhatott be a magyar alkotóművészet. A kiállítás kurátori 
feladatait Barabás Márton – képzőművész és Sára Ernő – ipar- és tervezőművészek látták el. 
A tárlatot Mr. Lian Ji, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia elnöke és az MMA 
elnökségének képviseletében Farkas Ádám – aki maga is a kiállítók között szerepelt – nyitotta 
meg május 14-én. A megnyitó ünnepség után egy közös workshopot tartottak, amelyen a 
CNAA tagjai, valamint az MMA tagjai közül Benkő Imre, Orosz István és Sipos 
János előadásait hallhatták. 

Részvétel a MIFA, Nemzetközi Animációs Filmvásáron Annecy-ban 

A 2018. júniusában megrendezett Annecy Animációs Filmfesztivál a világ egyik 
legjelentősebb szakmai eseményeként először adott lehetőséget arra, hogy Magyarország 
önálló standdal mutatkozzon be a nemzetközi animációs szektorban. A Magyar Művészeti 
Akadémia, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Magyar Filmiroda 
képviselői is részt vettek az eseményen.  

Részvétel a Több, mint szomszéd – Magyar Kulturális Héten Pozsonyban 

Az eseménynek, ami minden évben a legfontosabb pozsonyi magyar megjelenés, a 2018-as 
évben is partnere volt a Magyar Művészeti Akadémia. A fellépők között szerepelt többek 
között Illényi Katica hegedűművész és Balázs János zongoraművész, mindketten az MMA 
köztestületi tagjai. 

48-ra emlékeztek Tarnówban – Lengyelországban mutatták be Sára Sándor 80 huszár című 
művét. 

Az 1848/49-es magyar szabadságharc 170. évfordulójához kapcsolódva 2018. július 9-én a 
lengyelországi Tarnówban díszvetítésen mutatták be Sára Sándor, a nemzet művésze 40 évvel 
ezelőtt készült és nemrég digitálisan felújított, emblematikus filmjét, a 80 huszárt. A Magyar 
Nemzeti Filmalap és a Magyar Művészeti Akadémia évek óta együttműködik a nemzeti 
mozgóképkultúra értékeinek hosszú távú megőrzése érdekében. 

 

Makovecz Imre kiállítás Izsevszkben és Ulánbátorban 

Az Összekötni az eget és a földet Makovecz Imre életművét ismertető vándorkiállítást 2018. 
októberében a dél-uráli Izsevszkben és a Mongol Festőművészeti Galériában Ulánbátorban 
láthatták.  Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) közös delegációja az egyhetes oroszországi és mongóliai útja során – a 
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kiállításmegnyitókon túl – olyan szakmai találkozókat bonyolítottak le, amelynek 
eredményeként számos jövőbeni közös program megvalósítását helyezték kilátásba az orosz 
és mongol tárgyalópartnerekkel. Október 11-én az MMA és az NMHH delegációja Kazanyba  
utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Zilja Valejeva asszonnyal, a Kreml komplexum 
igazgatójával, Tatárföld volt kultuszminiszterével. A tárgyalások során felvetették a 
Makovecz-kiállítás bemutatásának lehetőségét a Kreml egyik kiállítóterében.  

Izsevszki látogatása során a magyar küldöttség tanácskozást folytatott a további kulturális 
együttműködési lehetőségekről Dmitrij Csisztjakov kormányzó-helyettessel valamint a városi 
önkormányzat kultúráért, nemzetközi kapcsolatokért és turizmusért felelős munkatársaival is. 
A tárgyalást követően a delegáció ellátogatott az Udmurt Állami Egyetemre, ahol a magyarul 
tanuló diákokkal találkozott, másnap pedig megkoszorúzta a II. világháborúban elhunyt 
magyar hadifoglyok sírhelyét, s látogatást tett az Izsevszki Szépművészeti Galériában, 
valamint a városi Hagyományok Házában is. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 
kezdeményezésére a delegáció Ulánbátorba érkezett a kulturális kapcsolatok erősítése, és a 
Makovecz-kiállítás megnyitása céljából, valamint kapcsolódó rendezvényként a Magyar 
Média Mecenatúra program keretén belül létrejött alkotásokból szervezett Magyar Filmnap 
megnyitására. 

 

Részvétel a 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon 

Hidegháborús és magyar animáció történeti kiállítás Los Angelesben 

A Magyar Nemzeti Filmalap és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
támogatásával 2018 októberében megrendezésre került a 18. Los Angeles-i Magyar 
Filmfesztivál, amelynek egyik fővédnöke Dr. Kucsera Tamás Gergely volt. A Magyar 
Művészeti Akadémia és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa közös 
delegációja részt vett San Franciscó-ban az Öböl-környéki magyarság az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékét őrző ünnepi rendezvényein is. Az 1956-os forradalom emlékére 
tartott ünnepségen a San Franciscó-i Magyar Református Templomban a nagyszámú magyar 
közösség előtt mondott beszédet – mások mellett – Széles Tamás főkonzul és Kucsera Tamás 
Gergely főtitkár, aki köszöntőjében bemutatta a rendezvényt körbefogó, a kétpólusú 
világrendszert ismertető történeti kiállítást. A fesztivál folyamán a filmvetítések mellett az 
Akadémia magyar animáció történetéről szóló tárlatát is láthatta a közönség. 

Bárány Anzelm, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatójának látogatása 

2018. novemberében az Akadémia Andrássy úti székházában Dr. Kucsera Tamás Gergely 
főtitkár fogadta Bárány Anzelm urat, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatóját. A találkozó 
során szó esett a bécsi Collegium Hungaricum és a Magyar Művészeti Akadémia jövőbeli 
együttműködéseinek lehetőségeiről. 

 
A KÖZTESTÜLET M ŰKÖDÉSÉT, TEVÉKENYSÉGÉT ÉRINT Ő 2018. ÉVI 
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 
 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 2017. év végi 
módosítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása 2018 májusában: 

A 2017. december 11-én kihirdetett, az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvénynek az MMA tv.- 
t érintő módosítása az Alapszabály módosítását tették szükségessé; így pl.:  
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− a tagválasztásra vonatkozó eljárási szabályok pontosítása és a levelező taggá választás új 
feltételrendszerének bevezetése, valamint a pártoló tagok körének lezárása, új pártoló tagi 
jogviszony létesítése lehetőségének megszüntetése, 

− az MMA-t nyilvántartó szervezet tekintetében beállt változás átvezetése és az MMA 
közhasznú jogállásának megszűnte, 

− a művészjáradék bevezetéséből adódóan és az MMA tv.-t a Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kapcsán módosító 2017. évi CLXV. 
törvényben foglaltakkal összhangban az MMA közfeladatainak bővülése, 

− a kötelezettségvállalási értékhatárok módosítása, a vagyongazdálkodási szabályzat 
Alapszabálytól külön, önálló szabályzatban való kiadása lehetőségének megteremtése, a 
közbeszerzési szabályzat elfogadásának az elnökség hatáskörébe való utalása, 

− a főtitkár mandátumának az elnök mandátumához való igazítása (a mandátum 
gyakorlásának időtartama és a megválasztás időpontja tekintetében), a főtitkár választása 
feltételeinek módosítása. 

 

Az Alapszabály módosítása 2018 novemberében: 

− az elnöki, a főtitkári, valamint az elnöki-főtitkári együttes utasítás kiadására a közgyűlés 
általi felhatalmazás, e szabályozók tárgyának és kereteinek egyértelműsítése és az utasítás 
kiadása rendjének Alapszabályba emelése; 

− a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó tisztségek Alapszabályban való 
meghatározása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény előírásai alapján; 

− az MMA állandó bizottságai, bizottságai, munkacsoportjai megalakulásával, a 
megalakulás dokumentálásával kapcsolatos szabályok egyértelműsítése; 

− technikai módosítások. 

 
Az akadémikusokat megillető havi életjáradék éves fejlesztése 
 
Az MMA elnökének javaslata alapján és a kultúráért felelős miniszter előterjesztésére a 
Kormány 2018-ban is támogatta az akadémikusokat megillető havi életjáradék – 
jogszabályban 2020. év végéig előírt éves felülvizsgálaton alapuló – fejlesztését; a Magyar 
Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának 
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 193/2018. (X. 15.) Korm. rendelet – 2019. január 1-jétől 
alkalmazandóan – a rendes tagok havi életjáradékának összegét 350.000 forint/hó; a levelező 
tagokét 280.000 forint/hó összegben határozza meg. 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA ÉLETÉBEN 

 

Együttműködés civil szervezetekkel 

Az alábbi – megállapodásokkal is megerősített – együttműködések a köztestület 2012-2017 
közötti társadalmi felelősségvállalásának, partnerkapcsolati tevékenységének eredményeként 
alakultak. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
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A Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) még 2017. december 14-én írt alá 
stratégiai együttműködési megállapodást a köztestület képviseletében az MMA elnöke. 

A művészeti és művészettel nevelés támogatása nemcsak fontos feladata a Magyar Művészeti 
Akadémiának, de a működését szabályozó jogszabály alapján oktatási és nevelési ügyekben a 
közművelődésért is felel a művészetben. Az MMA folyamatosan tárgyal civil szervezetek 
képviselőivel a szervezetek közötti együttműködési lehetőségekről. Erre az együttműködésre 
is azért kerülhetett sor, mert a szervezetek közt a hosszú távú együttműködés lehetősége és 
közös célok fogalmazódtak meg. Ezek alapján, a két szervezet együttműködésének további 
erősítése érdekében kötött stratégiai megállapodást a Magyar Művészeti Akadémia a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületével. 

2018-tól – a stratégiai megállapodás alapján – a NOE tagsági kártyával rendelkezők számára a 
Magyar Művészeti Akadémia kedvezményes belépést biztosít az MMA intézményeiben (Pesti 
Vigadó, Műcsarnok) rendezett kiállításokra, egyéni vagy szervezett csoportos látogatásokra. 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

A megelőző években is folyamatos szakmai kapcsolat állt fenn a köztestület és a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat (TIT) között: a TIT művészeti témájú tematikus lapszámainak 
támogatása vagy a Budapesti Planetárium felújításához kapcsolódó szakmai egyeztetések 
voltak ezek. 

Az MMA és a TIT közötti együttműködés elmélyítése érdekében 2018. március 9-én kötött 
együttműködési megállapodást. 

A két szervezetet közös célkitűzéseik egyes területeken – például a művészeti 
ismeretterjesztés, művészeti és művészettel nevelés segítése – összekapcsolják, ezért a hosszú 
távú együttműködésben a két fél vállalja, hogy rendszeresen egyeztet és szorosan 
együttműködik e közös célok megvalósításában. Az MMA a TIT ismeretterjesztő folyóiratait 
támogatja és a TIT művészeti vonatkozású tevékenységének egyéb támogatásában a jövőben 
is közreműködik. 

Helyi Televíziók Országos Egyesülete 

2018. május 16-án hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Művészeti 
Akadémia és a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE). A megállapodásban a két 
szervezet rögzíti, hogy közös céljuk a művészeti ágak médiamegjelenési lehetőségének 
bővítése, az MMA tagjainak és tagozatainak a munkásságáról szóló tartalom előállítása. 

A Magyar Művészeti Akadémia törvény által előírt közfeladatai közé tartozik többek közt, 
hogy hozzájárul a magyar művészeti hagyomány gondozásához és közkinccsé tételéhez, 
támogatja a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülését, együttműködik az országos 
audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatókkal. 

A 90 taggal rendelkező Helyi Televíziók Országos Egyesülete vállalt feladata a helyi és 
körzeti tagtelevíziók, médiaszolgáltatók támogatása, érdekképviselete. 

A két szervezet képviselői még 2015-ben szakmai koncepciót dolgoztak ki az MMA és a 
helyi médiumok szervezett együttműködésére, most pedig feladataik hatékonyabb ellátása 
érdekében fűzték szorosabbra együttműködésüket, melynek legfőbb célja a művészeti ágak 
médiamegjelenési lehetőségének bővítése. A megállapodás kiterjed a helyi médiumokon belül 
a helyi televíziókat, rádiókat, napi- és hetilapokat, hírportálokat, illetve az ezeket összefogó 
hírcentrumokra is; ez a széles felületkínálat garancia arra, hogy minden művészeti ág méltó 
minőségben és a számára megfelelő célcsoporthoz jusson el. 
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A két fél közös elvárása, hogy növeljék az MMA tevékenységének országos ismertségét, 
valamint, hogy a vidéki Magyarország művészeti eseményei, rendezvényei minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a helyi médiumokban, akik térítésmentesen olyan szabad közlésű, 
magas minőségű tartalmat is kapnak a Magyar Művészeti Akadémiától, amely gazdagítja 
kínálatukat. 

Magyar Bor Akadémia 

2018. május 29-én az MMA és a Magyar Bor Akadémia keretmegállapodást írt alá a Pesti 
Vigadóban. A köztestület és a Magyar Bor Akadémia között már 2012 óta van 
együttműködés, az aláírt keretmegállapodás pedig ezt a kapcsolatot emeli magasabb szintre. 

Az MMA törvényben rögzített feladata többek között az is, hogy elősegítse a magyar és az 
egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet 
hagyományainak tiszteletét. Az MMA ennek megfelelően a művészeti és művészettel nevelés 
segítését is célul tűzte. 

A Magyar Bor Akadémia vállalt célja a magyar szőlészet és borászat tudományos 
fejlődésének szolgálata, a gazdasági életben elfoglalt helyének erősítése, a bor fogyasztási 
kultúrájának emelése, a magyar borok és a gasztronómia méltó egymásra találásának 
elősegítése, a magyar bor és a kultúra kapcsolatának megújítása. A Magyar Bor Akadémia 
törekvése továbbá a közönség nevelése, a borra vonatkozó valós ismeretek terjesztése, 
emellett igyekszik a jószomszédi viszonyt erősíteni a határon túli magyar borászokkal. 

Az együttműködési keretmegállapodással a felek a fenti céljaik eléréséhez és feladataik 
hatékonyabb ellátása érdekében fűzik szorosabbra kapcsolatukat. Az együttműködés alapján 
az MMA támogatni kívánja a Magyar Bor Akadémia művészeti vonatkozású tevékenységét.  
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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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (Kvtv.) a 
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 6 771 millió forintban, a 
költségvetési támogatás összegét szintén 6 771 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 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 901,8  6 771,0  6 771,0 16 115,0 15 273,8 172% 95% 

ebből: személyi juttatás 2 275,3  3 561,3  3 561,3 4 170,7 4 100,0 180% 98% 

Bevétel 403,6  0,0  0,0  3 160,5 3 160,5 783% 100% 

Támogatás 11 269,1  6 771,0 6 771,0 8 167,1 8 167,1 72% 100% 

Maradvány 2 016,5  0,0  0,0  4 787,4 4 787,4 237% 100% 

Létszám (fő)  116  118  118 138 109 94% 79% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel  Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 771,0  0,0  6 771,0 3 561,3 118 

Módosítások jogcímenként       

 - Kormány hatáskörű módosítás  1 362,4 0,0  1 362,4 1 008,0  

 - Fejezeti hatáskörű módosítás  3 407,1 3 373,4 33,7 -46,5  

 - Intézményi hatáskörű módosítás  4 574,5 4 574,5 0,0  -352,1  

2018. évi módosított előirányzat 16 115,0 7 947,9 8 167,1 4 170,7 138 

 
A Kormány a 2018. év során – többlet feladathoz rendelten – további forrásokat bocsátott az 
MMA rendelkezésére az alábbiak szerint: 
− 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 az MMA fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról 
szóló 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 11. pontja és 2. melléklete alapján 124,6 millió 
forintot (2. cím Magyar Építészeti Múzeum). 

− A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról 
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és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat 
2. melléklete alapján 921,0 millió forintot. Ebből: 
− 1. cím MMA Titkárságának a művészeti ösztöndíj finanszírozására 96,0 millió forint; 
− 1. cím MMA Titkárságának a művészjáradék finanszírozására (első ütem) 470,0 millió 

forint; a Kormány az 1377/2018. (VIII.13.) Korm. határozatban döntött a Magyar 
Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról [a Korm. határozat 2. a) 
pontja alapján]; 

− 2. cím Magyar Építészeti Múzeumnak 355,0 millió forint (2017. évi szabad 
maradvány visszahagyása). 

− Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 1. melléklete alapján 310,0 
millió forintot; 1. cím MMA Titkárságának a művészjáradék finanszírozására (második 
ütem); a Kormány az 1377/2018. (VIII.13.) Korm. határozatban döntött a Magyar 
Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról [a Korm. határozat 2. b) pontja 
alapján]. 

− A Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat 
értelmében az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztérium fejezet terhére 33,5 millió forintot (1. cím MMA Titkársága). 

− A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1454/2018. (IX.21.) Korm. határozat alapján 6,0 
millió forintot a Szent Korona emlékév konferencia megrendezésére (3. cím MMA 
Kutatóintézet). 

 
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) tartalmazzák. A 
személyi kiadások között kerültek elszámolásra a köztestületi és a tagozati programokkal 
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. 
 
2017. évi költségvetési maradványok 
 
A 2017. évi előirányzat-maradvány az alábbiak szerint alakult:  
 

millió Ft 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 

2017. évi maradvány 4 787,6   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 269,5   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 518,1 
Központi Maradványelszámolási 

Alap előirányzatra befizetésre 
került 
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Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

29,4 
Központi Maradványelszámolási 

Alap előirányzatra befizetésre 
került  

 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2018. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 4 240,1 millió forint. A 2018. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 29,4 millió forint, mely összeg a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatra befizetésre került. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 518,1 millió forint összegben szintén 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatra.  
 
A 2018. 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  3 561,3     4 170,7     4 100,0     57,8     12,9     70,7    

Munkaadókat terhelő járulékok  631,7     421,5     396,9     20,7     3,9     24,6    

Dologi kiadások  1 079,6     2 127,4     1 853,5     266,7     7,2     273,9    

Egyéb működési célú kiadások  1 287,8     2 695,9     2 666,6     29,2     0,1     29,3    

Működési kiadások  6 560,4     9 415,5     9 017,0     374,4     24,1     398,5    

Felhalmozási kiadások           210,6           6 699,5           6 256,8         442,3             0,4         442,7    
Kiadások összesen     6 771,0      16 115,0      15 273,8      816,7        24,5      841,2    

 
 
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 
Nonprofit Kft., a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. és a 2017. októberben alapított MMA Kiadó 
Nonprofit Kft. – tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat.  
 
            
 
 

millió forint 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Saját tőke 

értéke 
2018.12.31-én 

MMA tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

Költségvetési 
támogatás összege  

Költségvetési 
támogatás célja 

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 340,4 100%  455,0 működési célú támogatás 

Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 186,8 100%  450,0 működési célú támogatás 
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MMA Kiadó Nonprofit Kft.  57,2 100%  279,5 működési célú támogatás 

Összesen 584,4  1 184,5  

 
Az MMA vagyonának alakulása, beruházások 

Az MMA elnöksége 79/2017. (12.04.) számú határozatával döntött az MMA Kiadó Nonprofit 
Kft. törzstőkéjének 27 millió forinttal történő emeléséről, melyet a cégbíróság 2018. január 8-
án jegyzett be. 

2018-ban is 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. A 2018. évben elkészült a Műcsarnok 
energetikai és részleges építészeti felújításának tervezési programja, amely alapján az épület 
elavult gépészeti berendezéseinek megújítása céljából az MMA Titkársága jelenleg is 
előrehaladott tárgyalásokat folytat a Kormánnyal. 

Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA 2018. szeptember 25-én birtokba 
vette a Budapest VII. ker., Városligeti fasor 9-11. szám alatti ingatlanegyüttest, a MÉM MDK 
– ingatlan felújítását követő – végleges elhelyezése céljából.  

2018. augusztus 28-án sor ünnepélyes keretek közt megtörtént az MMA Andrássy úti 
irodaházának ünnepélyes átadása is, amelyben elhelyezést kapott az MMA vezetése mellett az 
MMA Titkársága is. 

 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2018. 
évi költségvetésében 

           millió Ft 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/ 
intézmény 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
teljesítés 

1/1 
MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi 
feladatok 

Határon túli és nemzetközi feladatok 
68,6 63,8 

4/3 
Nemzetközi programok, 
konferenciák, nemzetközi 
tagdíjak 

XXII. Magyar Kultúra Napja Gála 

V.Kolbásztérinbába és Hagyományok napja 

XXII. Csángó Bál 
Adigzsi, a Tuva sámán cimű dok. film 
utómunkálatai 
XVI. Országos Textiles Konferencia és a 
Partium, Erdély, Délvidék, Felvidék, Burgenland 
és Kárpátalja Textilkultúrája Országos Pályázati 
Kiállítás 

Az utolsó vacsora - utómunka 
 

5,2 5.2 

4/7 Pályázati alapok Vándortevékenység a szórványban 
0,3 0,3 

Összesen:     74,1 69,3 

 
Az MMA és költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet 2018. évben nem végeztek, a 
könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, 
valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli 
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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  
 
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. 
 
1.) Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései a 2018. költségvetési évben; a 

gazdálkodási környezet változásai 

 

Az MMA Titkársága 2018. évben továbbra is folyamatosan biztosította és felügyelte az MMA 
gazdasági társaságai – a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., az MMA Kiadó Nonprofit 
Kft. és a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. –, valamint egyes költségvetési szervei – a Magyar 
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ és az MMA 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet – működését; illetve gondoskodott az 
intézmények működéséhez kötődő közbeszerzések kiírásáról, azok lebonyolításáról.  

Többlet személyi és gazdasági kapacitást igényelt az MMA és az MMA Titkársága új, 
Andrássy úti irodaházának létrehozásával, illetve az annak jövőbeni üzemeltetésével, 
létesítménygazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Makovecz Központ és 
Archívum első teljes évének koordinálása. Új kihívást jelentett a Magyar Építészeti Múzeum 
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gyűjteményeinek és munkatársainak több 
telephelyről egy helyre való költöztetése egy olyan helyszínre, amelyen a múzeumi 
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(dokumentumok, adattári anyag, könyvtár, műtárgyak) és az műemlékvédelmi gyűjtemény 
egyesítésével páratlan műemlékvédelmi és építészettörténeti komplex gyűjteményes anyag 
jön létre, illetve kutatóhely alakul ki addig is, amíg az intézmény elhelyezése az erre kijelölt, 
felújítandó épületegyüttesben méltó módon meg nem valósul. 

A korábban már említett, 2018-ban kormányhatározattal az MMA tulajdonába kerülő, 
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú 
ingatlanegyüttes 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 raktározási tevékenysége is. 
Az épületegyüttest az MMA Titkársága 2018. szeptember 25-én vette birtokba. A terület 
felmérésére, valamint életveszélyelhárító és karbantartási munkáira a közbeszerzést 2018 
decemberében írta ki a köztestület. 

Az MMA Titkársága köztisztviselői és munkavállalói tárgyévben is magas színvonalon 
működtek közre – 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, a Nemzet 
Művésze díjnak számfejtése, utalása. 2018-ban új igazgatási, pénzügyi feladatot jelentett a 
művészjáradék bevezetése és a folyósítások elindítása, valamint a hároméves művészeti 
ösztöndíjprogram megvalósításának előkészítése, az őszi programindítás. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a 2018. évben az MMA Titkársága – mind emberi, mind 
anyagi erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva, a tovább növekedett feladatokat ellátva – 
megerősítette a tevékenységét, úgy is mint köztestületi költségvetési szerv, valamint úgy is, 
mint az akadémiai intézmények központi fenntartó, támogató szerve. 

2.) Az MMA vagyonának alakulása, beruházások 

2018-ban 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 energiabeszerzését, párhuzamosan pedig 
folytatja az épületek energiaracionalizálását. 

A 2018. évben folyt a Műcsarnok energetikai és részleges építészeti felújításának 
előkészítése; az épület elavult gépészeti berendezéseinek megújítása céljából az MMA 
Titkársága jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytat a Kormánnyal. Támogató döntés esetén 
igen sürgős a beruházás megvalósítására a közbeszerzési eljárás indítása, tekintettel arra, hogy 
a 2020. évben elkezdődik a Városliget rekonstrukció keretében a felvonulási tér felújítása, így 
elkerülhetetlenül fontos még 2019-ben a Műcsarnok alapszigetelése. 

 
Befektetett eszközök 
 
A befektetett eszközök értéke 10 408,9 millió forinttal, azaz 33,5%-kal magasabb az előző 
évinél. A növekedést az MMA székházzal kapcsolatos beruházások és a Műcsarnok 
épületének térítésmentes átvétele indokolják. 
 
Befektetett eszközök nettó értékének alakulása     millió Ft 

Megnevezés  2016.   2017.   2018.  %-os változás 
2018/2017 
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Vagyoni értékű jogok                26,1                    39,8     38,6  96,9% 

Szellemi termékek              141,2                  279,0     493,2 176,8% 

Immateriális javak összesen              167,3                  318,8     531,8 166,8% 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

        11 275,0             15 523,2     33 304,4 214,5% 

Gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek 

             661,8                  582,2     742,7 127,6% 

Beruházások, felújítások           1 916,5             14 424,2     6 678,4 46,3% 

Tárgyi eszközök összesen         13 853,3             30 529,6     40 725,5 133,4% 

Tartós részesedések              135,0                  186,4     186,4 100,0% 

Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök összesen         14 155,6             31 034,8     41 443,7 133,5% 

 

 
 
 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel  

Kiadás 6 950,9   5 017,2   5 017,2   9 932,5   9 293,5   134% 94% 

ebből: személyi juttatás 2 208,6   3 290,0   3 290,0   3 915,5   3 861,3   175% 99% 

Bevétel 360,3   0,0   0,0   3 138,5   3 138,5   871% 100% 

Támogatás 6 058,6   5 017,2   5 017,2   5 826,1   5 826,1   96% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 499,9   0,0   0,0   967,9   967,9   65% 100% 

Létszám (fő)  82  98  98  98  66  80% 67% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft 

 

Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 017,2   0,0  5 017,2  3 290,0  98 
Módosítások jogcímenként *           
 - Kormány hatáskörű módosítás - 
bérkompenzáció 

0,2  0,0  0,2  0,2    
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 - Kormány hatáskörű módosítás - minimálbér és 
garantált bérminimum emelés támogatása 0,5  0,0  0,5  0,4    

 - Kormány hatáskörű módosítás - művészjáradék, 
művészeti ösztöndíj (1403/2018 (VIII.31.)) 

566,0  0,0  566,0  550,3    

 - Kormány hatáskörű módosítás - művészjáradék 
(1603/2018. (XI.27.)) 

310,0  0,0  310,0  310,0    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás (többletbevétel 
nélkül) 

-67,8  0,0  -67,8  -34,9    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás - többletbevétel 6,1  6,1  0,0  0,0    
 - Intézményi hatáskörű módosítás - költségvetési 
bevétel 

3 132,4  3 132,4  0,0  3,4    

 - Intézményi hatáskörű módosítás - 2017. évi 
maradvány igénybevétele 

967,9  967,9  0,0  45,7    

 - Intézményi hatáskörű módosítás (maradvány és 
bevétel nélkül) 0,0  0,0   0,0  -249,6    

2018. évi módosított előirányzat 9 932,5  4 106,4  5 826,1  3 915,5  98 

 

Művészjáradék 

Az MMA törvény 2018. január 1-jével hatályba lépett módosítása a kiemelkedő művészeti 
teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezéseképpen bevezetett egy új rendszeres 
(havi) juttatást, a művészjáradékot: 2018-tól a törvényben nevesített művészeti díjak 
kitüntetettjei 65. életévük betöltését követően – kérelemre – élethosszig tartó, méltányos, 
garantált havi járadékban részesülnek. 

A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott 
legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28 
500 forintnak – a 425%-a; a 2018. január 1-jén hatályos szabályozás szerint 121 125 forint/hó. 
A művészjáradék adó- és járulékmentes juttatás. 

Az MMA Titkársága a 2018. január 1-jétől kézhez vett kérelmek alapján hatósági eljárás 
keretében állapítja meg a jogosultságot és folyósítja 2018. március 1-jétől a művészjáradékot. 
2018-ban összesen 12 757 fő részesült járadékban összesen 1 545,0 millió Ft értékben. 

 

Hónap Fő Ft/fő/hó Ft/hó 

január - - - 

február - - - 

március 1 110 121 125 134 448 750 

április 1 209 121 125 146 440 125 

május 1 237 121 125 149 831 625 

június 1 269 121 125 153 707 625 

július 1 292 121 125 156 493 500 

augusztus 1 302 121 125 157 704 750 

szeptember 1 322 121 125 160 127 250 

október 1 327 121 125 160 732 875 

november 1 340 121 125 162 307 500 

december 1 349 121 125 163 397 625 

2018. évi MVJ összesen: 12 757  - 1 545 191 625 
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Művészeti ösztöndíjprogram 

Az 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett az MMA művészeti 
ösztöndíj rendszerének támogatásával, amely alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat az MMA Titkársága számára 96,0 millió forintot 
biztosított (1. cím 1. alcím MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok). A köztestület 
új, hároméves művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolítója az MMKI. 

2018. szeptemberében indult művészeti ösztöndíj programban 100 fő részesült havi 200e Ft 
művészeti ösztöndíjban, melynek 2018. évi személyi és járulék költsége 76 M Ft volt. Az 
MMA Titkársága ezen összegen felül a bírálók javadalmazására és az ösztöndíjprogramhoz 
kapcsolódó szoftverre további 20,3 M Ft összeget fordított. 

Arany János-emlékév 

A 2018-ban az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat 33,5 millió forintot biztosított a Hallgatni 
Aranyt! honlap bővítésére, további népszerűsítése kapcsán megvalósuló projektekre: 

− Rendhagyó irodalomóra – az ingyenesen elérhető hangoskönyv népszerűsítése 
rendhagyó irodalomóra keretében; 

− Arany út film – a Hallgatni Aranyt! honlapra készülő kisfilm; 
− Gondolta a fene filmprojekt – szintén a Hallgatni Aranyt! honlapra készülő kisfilm; 
− Arany túra webes alkalmazás – a kisfilmekhez kapcsolódó webes alkalmazás. 

 
A 4.14 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója alcímen rendelkezésre 
álló 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3 125,3 millió forint összegben – 
átcsoportosítással – az épületegyüttes rekonstrukciós munkáira az MMA Titkárságán 
keresztül került felhasználásra (bevétel).  
 
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 
 
2017. évi költségvetési maradvány 
 
A 2017. évi maradvány az alábbiak szerint alakult:  
           millió forint 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 
2017. évi maradvány 968,0   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 951,6   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 16,4   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 
visszahagyásra került összeg 

0,0  
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Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból elvonásra 
került összeg 

16,4 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

24,6 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
Az MMA Titkárságán 968,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2017-ben. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2018. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 927,0 millió forint.  
A 2017. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
(meghiúsult kötelezettségvállalások) valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány elvonásra került. 
 
 
A 2018. 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        3 290,0           3 915,5           3 861,3           45,4             8,8           54,2    
Munkaadókat terhelő járulékok           575,3               362,0               344,5           14,4             3,1           17,5    
Dologi kiadások        1 015,3           1 870,0           1 662,4         205,1             2,5         207,6    
Egyéb működési célú kiadások                  -                   45,0                 45,0                -                  -                  -      

Működési kiadások        4 880,6           6 192,5           5 913,2         264,9           14,4         279,3    
Felhalmozási kiadások           136,6           3 740,0           3 380,3         359,7                -           359,7    
Kiadások összesen     5 017,2        9 932,5        9 293,5      624,6        14,4      639,0    

 
A 2018. évi előirányzat maradvány összege 638,9 millió Ft, melyből a szabad előirányzat 
maradvány 14,4 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.  
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III.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 
 
A MÉM MDK államháztartási szakágazati besorolása, illetve kormányzati funkció szerinti 
alaptevékenysége jelzi az intézmény aktív megmutatkozásának egyik legerőteljesebb 
arculatát, azaz kiállítások, konferenciák szervezését. Ezeknek a feladatoknak a 
megvalósításában a MÉM MDK minden munkatársa részt vesz, legyen szó muzeológusokról, 
kutatókról, fotósokról, a gyűjteményekkel vagy a vezetésben, adminisztrációban dolgozó 
kollégákról. 2018-ban több mint húsz olyan kiállítás nyílt, valamint több mint fél tucat olyan 
konferencia került megrendezésre Magyarországon, illetve külföldön, amelyet a MÉM MDK 
önállóan vagy valamely partnerrel együttműködésben hozott létre. Ez utóbbi megvalósítási 
forma is széles skálán mozgott – a MÉM MDK együttműködő partnerei között szerepeltek 
önkormányzatok, hazai, határon túli magyar és külföldi társmúzeumok, szakmai/civil 
szervezetek, felsőoktatási intézmények. Mindezen rendezvények kapcsán a nagyközönség 
számára bemutatásra került évfordulós építészek életműve éppúgy, mint építészeti irányzatok, 
stílusok megismertetése, illetve társművészetek egymáshoz kapcsolódásának különböző 
változatai. 

Jelentős az intézmény munkatársainak olyan irányú alkotói tevékenysége is, amelynek 
eredményeként nagy számban láttak napvilágot publikációk, tanulmányok, cikkek, 
tudományos dokumentációk. Ebben az alkotó folyamatban ugyancsak a teljes személyi 
állománya részt vett a MÉM MDK-nak, és a munkatársak által elvégzett feladatok 2018-ban 
több tucat írásos mű megszületését, nyilvánosságra hozatalát jelentették, több irányú – 
szakmai, turisztikai, fejlesztési, tudományos – felhasználási céllal. Ezek között szerepelt 
többek között a Műcsarnok értékleltárának, építéstörténeti tudományos dokumentációjának 
elkészítése, műemléki érték nyilvántartásba vételi dokumentáció összeállítása Makovecz Imre 
Városkúti utcai házáról, valamint a MÉM MDK leendő helyszíne, a Városligeti fasor 9-13. 
szám alatti ingatlanegyüttes értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése. 

A MÉM MDK munkatársai több önálló, az intézmény keretei között zajló, valamint 
nagyszámú, más szervezetekkel együttműködésben megvalósuló kutatásban vesznek részt. 
Néhányat említve ezek közül: Johann Ignaz Cimbal életműve; középkori falképfestészet 
Erdélyben és Felvidéken; Georg Vogl budai barokk festő életműve; Franz Anton Maulbertsch 
freskói a sümegi plébániatemplomban és majki freskói; Mogyoróska, a regéci vár kutatása. 
Mindezek mellett többéves kutatás lezárásaképpen folyamatban van a „Barokk falképfestészet 
Magyarországon” című könyv kiadásának előkészítése. 

A MÉM MDK szakembereinek műemléki topográfia munkálatai is szerteágazóak és 
figyelemreméltóak. A jelenleg folyó munkák az ország több területét is érintik – Kőszeg, 
Tokaj-Hegyalja (Erdőbénye, Tállya), Veszprém város és megye stb. –, és széles skálán mozgó 
tevékenységeket jelentenek: geodéziai felmérések és ezek feldolgozása, számítógépes 
rajzolás, levéltári és helyszíni kutatások, forrásfeldolgozás, szócikkek megírása, 
épületleírások elkészítése, tanulmányok írása. 
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A MÉM MDK munkatársai a 2018-as esztendőben részt vettek a Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram feladatainak megvalósításában is, a MÉM MDK és a Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött szerződés 
alapján. Ezzel összefüggésben a MÉM MDK művészettörténészei, régészei, földmérője, 
fotósai által nagy számban készültek szakértői vélemények, építéstörténeti tudományos 
dokumentációk és más szakmai dokumentumok. 

 

Szervezet és személyi állomány 

Az intézményen belül a vezetést, adminisztrációt ellátó 1 fő mellett négy szakmai terület 
szerinti osztály működik: Múzeumi Osztály (4 fő), Kutatási és Módszertani Osztály (16 fő), 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály (5 fő), Digitalizációs Osztály (3 fő). 

A továbbképzésre a 2018-as évben is figyelmet fordított az intézmény, ennek 
eredményeképpen egy munkatárs diplomát szerzett a Zsigmond Király Egyetemen, majd 
szeptembertől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának 
múzeumpedagógiai képzésén folytatja tanulmányait. A Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakon egy fő 
diplomát szerzett, egy másik munkatárs pedig megkezdte tanulmányait. A munkatársak közül 
többen PhD képzésben vesznek részt. 

Működés 

Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA a 2018. évben tulajdonba kapta a 
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú 
ingatlanegyüttest, amelynek a szerződéskötést követő birtokba adása – az intézménytől és 
fenntartójától független okokból – 2018. szeptember 25-én történt csak meg. Ezt az 
ingatlanegyüttest azonban még alkalmassá kell tenni 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 elhelyezésére. 

Az intézmény ez idő alatt is folytatja, így 2018-ban is folytatta működését, a három évre 
(2018-2020) elkészített munkaterve alapján. A 2018. év jelentős részében az örökölt állapotok 
szerint az intézményi munkatársak tevékenysége és a gyűjtemények elhelyezése négy 
különböző helyszínen valósult meg: I. kerület Táncsics u. 1. – műemlékvédelmi tudományos 
gyűjtemények és az ezekkel dolgozó 5 fő, a Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály 
munkatársai; XI. kerület Daróczi út 3. – építészeti-építészettörténeti gyűjtemény és a 
Múzeumi Osztály 3 munkatársa, valamint a Kutatási és Módszertani Osztály és a 
Digitalizációs Osztály teljes személyi állománya, továbbá a műemlékvédelmi tudományos 
gyűjtemény egy része; XI. kerület Talpas u. 4. – ahol mindkét gyűjteményi egység 
anyagainak egy része lelhető fel; V. kerület Vörösmarty tér 1. – adminisztráció, vezetés, 2 fő. 

Az év folyamán az említett helyszínek között és azokon belül is több alkalommal kényszerű 
költözésekre kellett sort keríteni, amelyek kockázatot jelentettek mind a gyűjtemények 
állagára, állapotára, mind a munkavégzés folyamatosságára, ezért a sürgetővé vált a 
gyűjtemények és a munkatársak jelentős részének egyesítése, elhelyezésre alkalmas vagy 
gyorsan alkalmassá tehető helyszín megtalálása. Ez a projekt az év második felében vezetett 
eredményre. A XIII. kerület Jász utca 35. szám alatti ingatlanban lehetőség nyílt a 
gyűjteményi elhelyezéshez szükséges különleges feltételek kialakítására, így 2018. november-
december folyamán megtörtént a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények anyagának 
átköltöztetése. A munkatársak jelentős részének a Jász utcai ingatlanba költözésével a 2019. 
év során megoldhatóvá válik a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények kutathatóvá tétele 
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is, amely tevékenység 2016 májusa óta szünetel. A múzeumi és a digitalizációs tevékenység 
egyelőre a Daróczi út 3. szám alatti helyszínen folytatódik. 

A fentiekből, valamint az intézmény több profilt (múzeum és gyűjteménye, műemlékvédelmi 
tudományos gyűjtemény, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és tudományos 
munka, kutatások folytatása, szakértői tevékenység, topográfia, digitalizációs és fotós 
tevékenység stb.) képviselő jellegéből és sokirányú működéséből fakadóan a MÉM MDK 
egyre több szerződéses partnerrel dolgozik. Ugyancsak sok az intézmény saját szervezésben 
vagy partnerekkel együttműködésben megvalósuló rendezvényeinek száma. 

 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

 

2017. évi 
tény 

2018. évi eredeti 
előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8,5   0,0   0,0   703,2   635,6   7478% 90% 

ebből: személyi juttatás 6,9   0,0   0,0   141,5   137,5   1993% 97% 

Bevétel 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   - - 

Támogatás 410,6   0,0   0,0   301,1   301,1   73% 100% 

Maradvány 0,0   0,0   0,0   402,1   402,1   - 100% 

Létszám (fő)  24  0  0  20  29  121% 145% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0   

Módosítások jogcímenként *           
 - Kormány hatáskörű módosítás: 1771/2017. (XI. 7.) 
Korm. határozat (3-6. pont) előirányzat- 20 fő személyi 
juttatása 

124,6 0,0 124,6 102,0   

-Kormány hatáskörű módosítás: 1403/2018. (VIII. 31.) 
Korm. határozat (2. melléklet)– MÉM-MDK végleges 
elhelyezésére szolgáló ingatlan tervezési és előkészítési 
munkái 

355,0 0,0 355,0 43,0  

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -178,5 0,0 -178,5 -27,3   

 - Intézményi hatáskörű módosítás 402,1 402,1 0,0 23,8   

2018. évi módosított előirányzat 703,2 402,1 301,1 141,5 29   

 
A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 2018. évi 
finanszírozása 

A Kormány az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a Magyar Építészeti Múzeum cím javára 
2017. évben 400,5 millió forint, 2018. évben pedig 1.267,9 millió forint forrást ítélt meg  

2017. év 
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A MÉM MDK 2017-ben a 400,5 millió forint megítélt támogatásból év közben csak 10,1 
millió forintot kapott meg. A fennmaradó 390,4 millió forint előirányzatot a Kormány csak 
2017. decemberében 27-én biztosította, így a MÉM MDK a teljes összeget már nem, abból 
csupán 45,5 millió forintot tudott lekötni december 31.-ig, a többi 355 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként elvonásra került. 

 

2018. év 
adatok millió forintban 

Korm. 
hat. 

pontja 
Tartalma 

Korm. hat. 
alapján 

járó 
támogatás 

Ténylegesen 
rendelkezésre 

bocsátott 
támogatás  

 Megjegyzés  

9.b) 

Gyűjtemény ingatlanban történő elhelyezésének 
biztosítása; ingatlan felújításának és 
átalakításának előkészítése (Korm. hat. 8. 
pontban meghatározott feladatok 
megvalósításának előkészítésére egyszeri 
jelleggel) 

465,0 355,0 

1403/2018. (VIII. 31.) Korm. 
határozat 2. a) pontja alapján, a 

2017. évi támogatásból származó 
kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány elvont összegének 
visszahagyása  

9.c) 
Gyűjtemény bővítése, megóvása, gondozása 
(Korm. hat. 2. pontjában meghatározott célok 
megvalósítására egyszeri jelleggel) 

274,0 -   

9.d) 
MÉM MDK 2018. évi működtetése (egyszeri 
jelleggel) 

404,3 -   

11. 

A Korm.hat. 3-5. pontjában meghatározott 
feladatok ellátására a MÉM MDK személyi 
állományába jogutódlással kerülő 20 fő 
munkája (építészeti-építészettörténeti 
gyűjteménye, valamint a műemlékvédelmi 
tudományos gyűjtemények egyetlen 
intézményben történő működtetése; közlevéltár 
működtetése; kulturális örökségvédelmi 
szakértői és tudományos tevékenység ellátása) 
(beépülő jelleggel) 

124,6 124,6 Korm. hat. 11. pontja alapján  

2018. évi támogatás összesen: 1 267,9    479,6      

A Korm. hat. alapján a 2018. évben 1.267,9 millió forintot kellett volna a 2. Magyar 
Építészeti Múzeum cím javára az MMA rendelkezésére bocsájtani, amelyből a Korm. hat. 
határozat 3-6. pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében, tartós, bázisba épülő 
jelleggel 124,6 millió forint teljesült. 

A Korm. hat. 9. b)-d) pontja – 2018. évre összesen –1.143,3 millió forint forrást 
biztosított, amelynek azonban csak egy tört részét kapta meg az MMA. 

A forrás biztosítása érdekében a PM-mel folytatott egyeztetések során – a Korm. hat.-ban 
foglaltakkal ellentétben – az államháztartásért felelős államtitkár a forrásbiztosítás egy évvel 
történő elhalasztását javasolta és kérte, hogy az intézmény „csökkentett üzemmódban” való 
működése révén jelentős költségmegtakarításokat mutasson fel. Az MMA tájékoztatta a PM-
et, hogy a MÉM MDK gyűjteményének és munkatársainak a Miniszterelnökség döntése 
szerint el kellett hagynia addig használt területeit (Budapest I. ker. Táncsics utca, XI. ker. 
Daróczi út és Talpas utca), továbbá a Miniszterelnökség 2018. április 30-i hatállyal 
visszakérte a MÉM MDK állományába került munkatársak által használt eszközöket, így az 
intézmény működése a forráshiány miatt még „csökkentett üzemmódban” sem volt 
biztosítható. 
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A MÉM MDK „csökkentett üzemmódban” való működéséhez, továbbá az intézmény 
végleges elhelyezésére szolgáló, a Budapest, VII. ker., Városligeti fasor 9-11. szám alatt 
található ingatlan tervezési és előkészítési munkáinak biztosításához az MMA 605,7 millió 
forint forrást kért. A többletigényből végül mindösszesen – a fentiekben már említett – 2017. 
évi 355,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyását 
engedélyezték. 
 
Költségvetési maradvány 
 
2017. évi költségvetési maradvány 
 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 

2017. évi maradvány 402,1   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 47,1   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 355,0 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

0,5 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
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. 
 
2018. 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 

Személyi juttatások 
                 -                 141,5    

           
137,5             0,3             3,7             4,0    

Munkaadókat terhelő járulékok 
                 -                   32,1    

             
30,1             1,3             0,7             2,0    

Dologi kiadások 
                 -                   86,8    

             
80,8          3,6             2,4             6,0    

Egyéb működési célú kiadások 
                 -                 355,5    

           
355,5                -                  -                  -      

Működési kiadások                  -                 615,9    
           

603,9             5,2             6,8           12,0    

Felhalmozási kiadások                  -                   87,3    
             

31,7           55,6                -             55,6    

Kiadások összesen             -             703,2           635,6        60,8          6,8        67,6    

 
 
3. EGYÉB 
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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.  
 
Szakmai rendezvények – nyilvános konferenciák, műhelyviták, esték a Hild-villában 

 
a) Január 23. - „A felsőoktatás nemzetköziesedése – különös tekintettel a művészeti 

felsőoktatásra” a Pesti Vigadóban. 
b) Február 12-13. - „A magyar művészetelmélet hagyományai” a Pesti Vigadóban.  
c) 2018. I. félévének Esték a Hild-villában hét rendezvényből álló rendezvénysorozat előadásai 

szintén februárban indultak „Haza a magasban” címmel. 
d) Február 28. - „A nemzeti kultúra fogalma és védelmének nemzetállami mozgástere” 

műhelybeszélgetés a Hild-villában. 
e) Március 28. - „Symphonia Ungarorum” a Pesti Vigadóban.  
f) Május 2. - „Szerzői jogi kutatás a komolyzenében” műhelybeszélgetés a Hild-villában. 
g) Május 7-9. - „The Light and Shadow of ‘K. und K.’ Cultural Memory in the Self-Image of 

Central Europe” nemzetközi konferencia Szigligeten. 
h) Május 14. - „A két világháború közötti protestáns templomok centralizáló formái 

Magyarországon” műhelyvita a Hild-villában. 
i) Május 15. - „Eszmetörténeti lehetőségek” műhelykonferencia a Hild-villában.  
j) Május 31. és június 1. - „Vallás – nép – művészet” konferencia a Műcsarnokban. 
k) Az Esték a Hild-villában rendezvénysorozat 2018. II. félévének előadásai szeptemberben 

indultak „140 éves a fonográf” címmel. 
l) Szeptember 4. – „5th Generation – TÁNC” műhelybeszélgetés a Hild-villában. 
m)  Szeptember 10. - Tornai Szabolcs – "Hol a bóbitád?" A transzcendencia képzetei a modern 

magyar költészetben könyvbemutató. 
n) Szeptember 17. - „A kettős szentév építészeti vonatkozásai — Az 1938. évi Szent István 

jubileum és a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” műhelyvita a Hild-villában. 
o) Szeptember 24. - „Mozgó Dó II. – A zene lelki táplálék” szimpózium a Pesti Vigadóban. 
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p) Új építészeti előadás-sorozat a FUGA Kortárs Építészeti Központban „Haza a mélyben I. 
Kortárs öko-regionalista építészet Romániában” címmel. 

q) Szeptember 28. - Kutatók Éjszakája program a Hild-villában.  
r) Október 15-16. - „Krúdy- Egy város anatómiája” szimpózium a Szinbád Rendezvénytérben. 
s) November 12. - „Eszmetörténeti lehetőségek II. – Filozófia és eszmetörténet” 

műhelykonferencia a Hild-villában. 
t) November 19. - „Kortársunk Erkel” ülésszak. 
u) November 26. - „A Szent Korona művészete” konferencia a Makovecz Központban. 
v) December 3-4. – „Németh László a magyar művelődéstörténetben” a Pesti Vigadóban. 
w) A Fundamenta profunda könyvsorozat négy új kötete december 5-én és december 6-án került 

bemutatásra.   
x) December 10. - Eszmetörténeti lehetőségek III. Filozófia ̶ eszmetörténet  ̶  irodalomtörténet 

műhelykonferencia a Hild-villában.  
 

Kiadványok 

a) Falusi Márton: Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben. 

b) Falusi Márton: „Sereglés voltam egymagam” Tanulmányok Csoóri Sándorról. 

c) Fehér Anikó, Windhager Ákos: Divertimento concertante - Tanulmányok Bartók Béláról és 
Járdányi Pálról. 

d) Fehér Anikó: „Kis Kidéből nékem el kell menni…” Járdányi Pál, a népzenekutató. 

 

Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár  

A 2017. november 1-je óta, az MMKI szervezeti egységeként működő könyvtár két szolgáltatási 
helyen működik: a kutatóintézet székhelyéül szolgáló Hild-villában, valamint a Pesti Vigadó 
épületében.  2018-ban négy nagyobb hagyaték gyarapította a könyvtár állományát. Alapfeladatából 
fakadóan tovább folytatódott a MMA tagjai életműveinek könyvtári gyarapítása is.  

A könyvtár több online adatbázisra is előfizet, ezáltal elektronikusan olvasói rendelkezésére bocsátja 
több hazai és külföldi adatbázis teljes anyagát, ami több ezer nemzetközi szakfolyóirat archív és 
kurrens számainak elérését jelenti. 

A könyvtár látogatottsága az elmúlt évekhez képest több, mint duplájára emelkedett. 

Ösztöndíj-program 

A Kormány 1696/2017. (IX. 22.) számú határozata alapján az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének 
megújítására többletforrást biztosít 2018 és 2021 között. 

Az ösztöndíjprogram szakmai lebonyolítására az MMA Elnöksége az MMKI-t kérte fel. Az MMA 
Művészeti Ösztöndíjprogram pályázati felhívása egyértelműen sikeresnek volt mondható: több mint 
1121 érvényes pályázat került benyújtásra. A bírálatok lezárására, majd ezt követően a döntőbizottság 
döntésére 2018. augusztus közepén került sor, az ösztöndíjasokkal történő szerződéskötési folyamat 
2018. szeptemberében zárult. 

Az ösztöndíjprogram keretében az MMA művészeti ösztöndíjasok negyedéves előrehaladási jelentések 
formájában adnak számot időszaki tevékenységükről, s folyamatosan tájékoztathatják a nyilvánosságot 
művészeti programjuk fázisairól, eseményeiről a művészeti ösztöndíjprogram hivatalos honlapján 
(https://osztondij.mma-mmki.hu). 

Makovecz-központ és Archívum 

Az MMKI  2017 óta gondoskodik a Makovecz Központ és Archívum működéséről, amely 2018 
májusától rendszeres programokkal várja az érdeklődőket – melyek közös nevezője, hogy szervesen 
kötődnek Makovecz Imre munkásságához. 
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Felsőoktatási intézményekkel zajló kutatási program együttműködések 

2018 év őszén 17 művészeti felsőoktatásban részt vevő leendő partnerrel indult el projektindító 
egyeztetés közös kutatási programok lebonyolítására, amelynek célja a hosszú távú együttműködés, 
valamint a kutatási terveikben foglalt szándékaiknak szakmai és anyagi támogatása Így végül 12 
művészeti felsőoktatásban érintett intézménnyel indult el a közös szakmai kutatási program 
lebonyolítására irányuló, hosszú távú együttműködés. 

a) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kara; Dr. Grad-Gyenge Anikó kutatásvezető - szerzői jogi kutatás, ahol kézikönyv és sillabusz 
készül. 

b) Az Együtt a Művészetért Egyesület „A képzőművészet, mint brand” munkacímmel készít 
tanulmánykötetet. 

c) Kokas Nikolett művészettörténész - „Közoktatásban zajló vizuális művészeti nevelés 
Magyarországon” című kutatási programját tovább folytatta. 

d) A Magyar Táncművészeti Egyetem; Bólya Anna Mária kutatásvezető irányításával indult el a 
magyarországi balett születését feltáró kutatás sorozat, amely alapján kéziratok és kötetek 
készülnek. 

e) A Budapesti Metropolitan Egyetem „MŰ-KÖDÉSBEN / A GONDOLAT ÉS A MŰ (Jean-
Luc Nancy)” címmel valósít meg kutatási programot,  

f) Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának együttműködével a Kulturális Innovációs 
Kompetencia Központ Egyesület - „A Műhely modell – kutatási- és modell alkotási 
projektterv”-et valósítja meg.  

g) A Magyar Képzőművészeti Egyetem „140 szemeszter. Hetven éves a magyarországi 
restaurátor képzés” címmel indított kutatást, valamint a kutatás alapján kézirat készítését 
vállalta. 

h) A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara; a Debreceni Egyetem Humán Tudományok 
Doktori Iskola és a Jövő Művészetéért Alapítvány kutatása, amelynek tárgya „Az 
extrakurrikuláris művészeti tevékenység lehetőségei és hatásai”. 

i) A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara „Légzőgyakorlatok – a Bauhaus 
pedagógiai programja” tárgykörben indított kutatást.  

j) A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara és a Rippl-Rónai Művészeti Kara, továbbá a Csiky 
Gergely Színház 2019 májusában országos konferenciát szervez. 

k) A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Bencsik István szobrászművész hagyatékával 
kapcsolatban indít kutatást. 

l) A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, Építészmérnöki Tanszéke 2019. március 25-29. között 
kulturális alkotóhetet szervez „ABLAKOK - köztéri installációk Debrecen lakótelepi részein” 
témakörben. 

Szervezet és személyi állomány 

Az MMKI személyi állományának bővítése és továbbképzése folyamatos, amelynek 
eredményeképpen a 2018. évben egy fő tudományos munkatárs PhD fokozatot szerzett, egy fő pedig a 
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán művészeti igazgatás és 
művészetmenedzsment szakon kezdte meg tanulmányait. 

Az MMKI személyi állományát 2018 decemberében 9 fő tudományos munkatárs, 3 fő könyvtáros és 4 
fő adminisztratív személyzet mellett számos– az MMKI-val szerződéses jogviszonyban álló – külsős 
kutató alkotta. 

 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 

 
2017. 
évi 

tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

4634



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

Kiadás 236,6   241,8   241,8   377,6   272,3   115% 72% 

 ebből: személyi juttatás 59,8   149,9   149,9   113,7   101,2   169% 89% 
Bevétel 4,0   0,0   0,0   0,9   0,9   23% 100% 
Támogatás 230,0   241,8   241,8   304,6   304,6   132% 100% 

Maradvány 74,7   0,0   0,0   72,1   72,1   97% 100% 
Létszám (fő)  10  20  20  20  14  140% 70% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 

Megnevezés 
Kia
dás 

Bev
étel 

Támo
gatás 

Kiad
ásból 
szem
élyi 

juttat
ás 

Léts
zám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 
241

,8 
0,0 241,8 149,9 20   

Módosítások jogcímenként            
- Kormány hatáskörű módosítás: 11686-2/2018. sz. PM levél; minimálbér és garantált 
bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2018. évi többletkiadások finanszírozása 

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

- Kormány hatáskörű módosítás: 1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról (1. melléklet) – Szent Korona 
emlékév konferencia 

6,0 0,0 6,0 2  

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 
57,

6 
0,9 56,7 15,7   

 - Intézményi hatáskörű módosítás 
72,

1 
72,

1 
0,0 -54,0   

2018. évi módosított előirányzat 
377

,6 
73,

0 
304,6 113,7 20   
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Költségvetési maradvány 
 
2017. évi költségvetési maradvány 
 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 
2017. évi maradvány 72,1   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 71,4   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,7 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

3,8 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
A 3. címen 72,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2017-ben, melyből 71,4 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2018. június 30-ig 
pénzügyileg teljesült maradvány 67,6 millió forint, a 2018. június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3,8 millió forint. 
A 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a meghiúsult 
kötelezettségvállalások miatt felszabadult 3,8 millió forint maradvány elvonásra került. 
 
2018. 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               113,7    

           
101,2           12,1             0,4           12,5    

Munkaadókat terhelő járulékok 
             32,0                 27,4    

             
22,3             5,0             0,1             5,1    

Dologi kiadások 
             36,9               170,6    

           
110,3           58,0             2,3           60,3    

Egyéb működési célú kiadások 
                 -                     5,0    

               
5,0                -                  -                  -      

Működési kiadások 
          218,8               316,7    

           
238,8           75,1             2,8           77,9    

Felhalmozási kiadások              23,0                 60,9    
             

33,5           27,0             0,4           27,4    

Kiadások összesen        241,8           377,6           272,3      102,1          3,2      105,3    

 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint összegben az 
Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári Központi Maradványelszámolási Alap 
számlájára átutalásra került. 
 
 
3. EGYÉB 
 
 
Az MMKI vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az 
alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat 
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tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, 
amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn. 
 
 
III. 2. FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  
 
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 támogatása fejezeti kezelésű 
sorról 2018-ban 98,2 millió forint került kifizetésre.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

Megnevezés 

2017.évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 5/1 5/4 

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

Kiadás 91,6  105,0  105,0  98,2  98,2  107% 100% 

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

Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,3  0,3  - - 
Támogatás 91,8  105,0  105,0  97,7  97,7  107% 100% 
Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  - - 
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 
4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 105,0  0,0  105,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként           
 - Fejezeti hatáskörű módosítás -6,8  0,5  -7,3  0,0  0 
2018. évi módosított előirányzat 98,2  0,5  97,8  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat                105,0    0,0          105,0    

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -7,3 0,0 -7,3 

 = fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás: Magyar -7,3 0,0 -7,3 
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Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű előirányzatra 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi maradvány igénybevétel 0,2 0,2 0,0 

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt 
saját bevételek 

0,3 0,3 0,0 

2018. évi módosított előirányzat                  98,2                 0,5               97,7    

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 
4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

-- - saját intézmény (1 db) 0,3 0,0 0,3 

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

- egyéb civil szervezet (97 db) 97,8 82,1                     15,7    

Összes kifizetés 98,2 82,1 16,1    

 
Működési támogatásban részesült többek között a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete, Magyar Építőművészek Szövetsége, Magyar Táncművészek Szövetsége, Magyar 
Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület, Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, Kós 
Károly Alapítvány, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA, Magyar Kodály Társaság, MASZK Országos 
Színészegyesület, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Arany János Alapítvány. 
 
Programtámogatásban részesült többek között a Tokaji Írótábor Egyesület (46. Tokaji 
Írótábor), Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány (Aranypénz-térdű szerető c. műsor 
Nagy László születésnapján Iszkázon), Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Játék útján a 
művészetig), Erkel Ferenc Társaság (Erkel nyomában, életművéhez kötődő kedves 
településein), Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány (Ha a budapesti jazzmozgalom naplót írt 
volna 1919-1950) 
 
Az előirányzaton maradvány nem 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 2018-ban összesen 137,1millió forint 
került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil 
szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.2. Magyar Művészetek Háza programok 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 113,1  193,0  193,0  140,8  137,1  121% 97% 

  ebből: személyi juttatás 0,0  59,2  59,2  0,0  0,0  - - 
Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,4  0,4  - 100% 
Támogatás 107,5  193,0  193,0  138,8  138,8  129% 100% 
Maradvány 7,2  0,0  0,0  1,6  1,6  22% 100% 
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 
4.2. Magyar Művészetek Háza programok 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 193,0  0,0  193,0  59,2  0  

Módosítások jogcímenként            
 - Fejezeti hatáskörű módosítás -52,2  2,0  -54,2  -59,2  0 
2018. évi módosított előirányzat 140,8  2,0  138,8  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.2. Magyar Művészetek Háza programok 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 193,0 0,0 193,0 
Módosítások kedvezményezettenként       

 saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -100,9 0,0 -100,9 

 
 meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 

feladatok alcímre 
-97,7 0,0 -97,7 

  meghatározott feladatra: Magyar Építészeti Múzeum címre -3,2 0,0 -3,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    
 2017. évi maradvány igénybevétel 1,6 1,6 0,0 

 Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját 
bevételek 

0,4 0,4 0,0 

 Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás 46,7 0,0 46,7 

  
Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

7,3 0,0 7,3 

  Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról 34,0 0,0 34,0 

  
Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

1,1 0,0 1,1 

  Nemzeti Szalon programjai fejezeti kezelésű előirányzatról 4,3 0,0 4,3 

2018. évi módosított előirányzat 140,8 2,0 138,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 
4.2. Magyar Művészetek Háza programok 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
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- saját intézmény (1 db) 0,4 0,0 0,4 

- nonprofit társaság (9 db) 16,0 0,0 16,0 

- gazdasági társaság (29 db) 54,2 0,0 54,2 

- önkormányzat/vagy intézménye (7 db) 6,9 0,0 6,9 

- egyéb civil szervezet (53 db) 59,6 0,0 59,6 

Összes kifizetés 137,1 0,0 137,1 

 
Programtámogatásban részesült többek között az MHT Produkció Kft (A mi Kodályunk), 
Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa (Határon Túli Magyar Zenészek 
Szimfonikus Zenekara kontcertje), Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. 
(Csúnya Borka), Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Pécsi Országos Színházi Találkozó), Legend Art Kft., (Szokolay 
Sándor életművének gondozása), Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. 
(Kecskeméti Animációs Filmfesztivál), Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (Székely János 
napok és Erdélyi hét programsorozat a Gyulai Várszínházban, CINEMA-FILM Kft (A 
Betyárjáték című film befejezése), Magyar Írószövetség (Magyar Széppróza Napja 2018). 
 
Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3,5 millió forint, szabad 
maradványa 0,1 millió forint. 
 
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 fejezeti kezelésű sorról összesen 5,2 millió forint kifizetése történt meg. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

Megnevezés 

2017.évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 9,4  15,0  15,0  5,2  5,2  55% 100% 

 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 13,6  15,0  15,0  1,0  1,0  7% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  4,2  4,2  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió Ft 
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4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 15,0  0,0  15,0  5,6  0 

Módosítás jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -9,8  4,2  -14,0  -5,6  0 
2018. évi módosított előirányzat 5,2  4,2  1,0  0,0  0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 15,0  0,0  15,0  
Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -14,0  0,0  -14,0  

 = 
meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok alcímre 

-9,2  0,0  -9,2  

 = meghatározott feladatra: Magyar Építészeti Múzeum címre -2,0  0,0  -2,0  

 = 
meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű előirányzatra 

-2,8  0,0  -2,8  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi maradvány igénybevétel 4,2  4,2  0,0  

- Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek 0,0  0,0  0,0  

2018. évi módosított előirányzat 5,2  4,2  1,0  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   millió Ft 
4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- gazdasági társaság (1 db) 1  1 
- egyéb civil szervezet (5 db) 4,2  4,2 

Összes kifizetés 5,2  5,2 

 
A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak sorról került többek között 
támogatásra a Rófuszfilm Kft. „Az utolsó vacsora – utómunka” programja 1 millió forint 
értékben, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület „XVI. Országos Textiles Konferencia és a 
Partium, Erdély, Délvidék, Felvidék, Burgenland és Kárpátalja Textilkultúrája Országos 
Pályázati Kiállítás” programja 0,7 millió forint értékben, a Tibetet Segítő Társaság Sambhala 
Tibet Központ Alapítvány „Adigzsi a Tuva sámán cimű dok. film utómunkálatai” programja 
0,7 millió forint értékben, a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány „XXII. Csángó Bál” 
programja 1,2 millió forint értékben, a, Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezete „V. Kolbásztérinbába és Hagyományok napja” programja 0,9 milló forint 
értékben, és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány „XXII. Magyar Kultúra Napja Gála” programja 
0,6 millió forint értékben. 
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A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 
soron maradvány nem keletkezett.  
 
 
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 fejezeti kezelésű sorról összesen 28,3 millió forint került kifizetésre. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.6. Kutatási tevékenység támogatása 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 5/1 5/4 

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

Kiadás 14,2  55,0  55,0  28,2  28,2  199% 100% 

 ebből: személyi juttatás 0,0  33,6  33,6  0,0  0,0  - - 

Bevétel 0,0  0,0  0,0  2,6  2,6  - 100% 

Támogatás 14,8  55,0  55,0  25,0  25,0  169% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,6  0,6  - 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 
4.6. Kutatási tevékenység támogatása 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,0  0,0  55,0  33,6  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -26,8 3,2  -30,0  -33,6  0  

2018. évi módosított előirányzat 28,2  3,2  25,0  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 
4.6. Kutatási tevékenység támogatása 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,0  0,0  55,0  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -35,0  0,0  -35,0  

= meghatározott feladatra: MMA Titkársága címre -2,9 0,0  -2,9  

= meghatározott feladatra: MMA Kutatóintézet címre -28,0 0,0  -28,0  
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= meghatározott feladatra: Nemzeti Szalon programjai fejezeti kezelésű sorra -4,1 0,0  -4,1  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 2017. évi maradvány igénybevétel 0,6 0,6 0,0 

- Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek 2,6 2,6 0,0 

- Előirányzat-módosítás fejezeten belül MMA Kutatóintézet alcímről 5,0 0,0 5,0 

2018. évi módosított előirányzat 28,2  3,2  25,0  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.6. Kutatási tevékenység támogatása 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (1 db) 
 

2,6  0,0 2,6  

- nonprofit társaság (2 db) 25,0 0,0 25,0 

- egyéb civil szervezet (1 db) 0,6 0,0 0,6 

Összes kifizetés 28,2  0,0 28,2  

 
Az előirányzatról került támogatásra többek között a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 
Nonprofit Zrt. „9 magyar játékfilm digitális restaurálása” programja 20 millió forint értékben, 
az Örökség Kultúrpolitikai Intézet Nonprofit Kft. „Kultúrpolitikai kutatás és kiadvány 
elkészítése” programja 5 millió forint értékben és az Altamira Egyesület „Vizuális művészet 
és közösségi tér” programja 0,6 millió forint értékben. 
 
Az előirányzaton 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 2018. évi ún. Művészeti program pályázati 
kiírás 2018. február 16-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-18-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 2018. évi keretéből és a 2017. évi maradványból összesen 
169,3 millió forint került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat 
tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.7. Pályázati alapok 
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Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 181,4 200,0  200,0  171,1  169,3  93% 99% 

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

Bevétel 0,0  0,0  0,0  2,7  2,7  - 100% 

Támogatás 175,3  200,0  200,0  163,2  163,2  93% 100% 

Maradvány 11,3  0,0  0,0  5,2  5,2  46% 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
Pályázati alapok 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0  0,0  200,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként *           
 - Fejezeti hatáskörű módosítás -28,9  7,9  -36,8  0,0  0  

2018. évi módosított előirányzat 171,1  7,9  163,2  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként    millió Ft 
4.7. Pályázati alapok 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 200,0  0,0  200,0  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -36,8  0,0  -36,8  

 = meghatározott feladatra: Magyar Építészeti Múzeum címre -2,8  0,0  -2,8  

 = 
meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok 
fejezeti kezelésű sorra 

-34,0  0,0  -34,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 2017. évi maradvány igénybevétel 5,2  5,2  0,0  

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt 
saját bevételek 

2,7  2,7  0,0  

2018. évi módosított előirányzat 171,1  7,9  163,2  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.7. Pályázati alapok 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- saját intézmény (1 db) 2,7 0,0 2,7 

- más fejezet intézménye (1 db) 1,5 0,0 1,5 

- nonprofit társaság (10 db) 6,7 0,0 6,7 

- gazdasági társaság (39 db) 30,1 0,0 30,1 
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 -önkormányzat/vagy intézménye (8 db) 5,0 0,0 5,0 

- magánszemély (5 fő) 3,2 0,0 3,2 

- egyéb civil szervezet (208 db) 120,1 0,0 120,1 

Összes kifizetés 169,3 0,0 169,3 

 
Szakmai programjaira egyebek mellett a Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok 
Alapítványa (Magyar Iparművészet című folyóirat kiadása), 46. Tokaji Írótábor (Tokaji 
Írótábor Egyesület), Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány (A hódmezővásárhelyi 
Nemzetközi Kerámia Központ kiállításai és rendezvényei 2018-ban), Fiatal Iparművészek 
Stúdiója Egyesület (A FISE új technológiákat, eljárásokat ismertető szakmai estjeinek és 
műhelymunkájának támogatása), Baltazár Színház Alapítvány (Az üstökös című új előadás 
megvalósítása), TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Balogh István építész rajzai c. 
könyv kiadása), Kaszás Attila Kulturális Hagyatékőrző Egyesület ("Csupor-Kert" Kultúra 
visszatanuló összművészeti bázis építése. II. fázis), Magyar Építőművészek Szövetsége 
(MÉSZ – Kortárs vályogépítő alkotótáborok (Magyaregregy, Hosszúhetény, Egyházasfalu) 
kapott támogatást. 
 
A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható (elérési útvonal: 
Köztestület/Titkárság/Gazdálkodás/Pályázatok/Pályázati eredmények). 
 
Az előirányzaton 1,8 millió forint kötelezettségvállalással 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. 
 
A fejezeti kezelésű sorról összesen 48,2 millió forint kifizetésre legnagyobb részben civil 
szervezetek részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
Pesti Vigadó művészeti programok 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 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  48,2  48,2  - 100% 

 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 45,9  13,0  13,0  2,3  2,3  5% 100% 
Maradvány 0,0  0,0  0,0  45,9  45,9  - 100% 
Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése       millió Ft 
Pesti Vigadó művészeti programok 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,0  0,0  13,0  4,0  0  

Módosítások jogcímenként *           
 - Fejezeti hatáskörű módosítás 35,2  45,9  -10,7  -4,0  0 
2018. évi módosított előirányzat 48,2  45,9  2,3  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
Pesti Vigadó művészeti programok 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 13,0  0,0  13,0  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek -22,4  0,0  -22,4  

 = 
meghatározott feladatra: Gazdasági társaságok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-21,3  0,0  -21,3  

 = 
meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza 
programok fejezeti kezelésű előirányzatra 

-1,1  0,0  -1,1  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi maradvány igénybevétel 45,9  45,9 0,0  

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA 
Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

11,7  0,0  11,7  

2018. évi módosított előirányzat 48,2  45,9  2,3  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
Pesti Vigadó művészeti programok 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
  

- más fejezet intézménye (1 db) 0,5 0,0 0,5 

- nonprofit társaság (2 db) 27 0,0 27 

- gazdasági társaság (3 db) 3,8 0,0 3,8 

- magánszemély (2 fő) 0,6 0,0 0,6 

- egyéb civil szervezet (9 db) 16,3 0,0 16,3 

Összes kifizetés 48,2 0,0 48,2 

 
Szakmai programjaira egyebek mellett a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 
(A Fábri 100 eseménysorozat keretében megvalósuló filmrestaurálások és programok), 
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. (Lajtha), Dunatáj Alapítvány (Tizenkettő és… - Színpadi 
kollázs ’56-ról), Halasi Múzeum Alapítvány (Berki Viola életműkiállítása a Pesti Vigadóban), 
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (II. Kapolcska Program előkészítése), 
Rófuszfilm Kft. (Az utolsó vacsora), Magyar Operatőrök Iskolája HSC Stábiskola Kft. 
(Kovács László és Zsigmond Vilmos magyar operatőr díj.) kapott támogatást. 
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Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
 
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 az 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 gazdasági társaságok 2018. évi eredeti előirányzata 725 millió Ft, amely a társaságok stabil 
működésének biztosítása céljából kiegészítésre került a köztestület szakmai programjaira 
fordítható forrásokból 423,1 millió forinttal, fejezeti kezelésű sorról 21,3 millió forinttal, 
illetve 15,1 millió forint saját bevétel is előirányzatosításra került, a gazdasági társaságok 
részére 2018-ban így összesen 1184,5 millió forint támogatás állt rendelkezésre. 
 
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
2018. 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 társaság gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott.  

Az épületet a társaság rendeltetésszerűen használta az év során; állagmegóvó és a 
működéshez nélkülözhetetlen kötelező karbantartásokat végzett.  

A társaság által megvalósított beruházások, fejlesztések a tárgyi eszközök állományát 
növelték 32.670 ezer forint értékben.  

 

A társaság forrásait a működésre, projektfinanszírozásra kapott tulajdonosi támogatás, 
valamint a tevékenységéhez kapcsolódó saját bevételek alkotják. Az MMA, mint a társaság 
tulajdonosi joggyakorlója 2014 óta évente biztosít támogatást a Műcsarnok működtetéséhez. 
Az MMA által nyújtott szubvenció összege 2018-ban 450 millió forint volt, mely 9,7 %-kal 
magasabb az előző évi működési támogatás összegéhez (410 millió forint) képest. Emellett az 
MMA a 2018. évi Népművészeti Nemzeti Szalon kiállítás megrendezéséhez további 100 
millió forint összegű támogatást biztosított a társaság részére.  

A támogatások felhasználásáról a társaság – szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
megfelelően – határidőre és hiánytalanul elszámolt. 
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A társaság saját bevételeinek jelentős része a jegyértékesítésből, a kiadványok értékesítéséből, 
valamint az ingatlan rendezvény- és programcélú bérbeadásából származó árbevételekből áll. 
2018-ban az árbevételek összességében 20 %-kal csökkentek az előző évi árbevételekhez 
viszonyítva (2018-ban 90.652 ezer forint, 2017-ben 113.002 ezer forint). A jegyértékesítés 
árbevétele 57.546 ezer forint volt (2017-ben 78.712 ezer forint). 

A saját, illetve bizományba átvett kiadványok értékesítésének árbevétele 14.452 ezer forint 
(2017-ben 16.263 ezer forint), míg az ingatlan rendezvény- és programcélú bérbeadásából 
származó árbevétele 16.654 ezer forint (2017-ben 17.538 ezer forint) volt. 

Az árbevételek 2018. évi csökkenését döntő mértékben befolyásolta, hogy a Műcsarnokban 
megrendezett kiállítások és szakmai programok látogatottsága éves összesítés szerint 30 %-
kal csökkent az előző évi adathoz képest. 2018-ban számos, a Műcsarnok épületének 
közvetlen környezetét jelentősen befolyásoló attrakció zajlott, melyek korlátozták az épület 
megközelíthetőségét, nyitvatartását.  

2018-ban 24 kiállítás (2017-ben 23 kiállítás) valósult meg a Műcsarnok kiállítótereiben. 
Minden kiállításhoz katalógus készült, amely az adott tárlat megnyitójára meg is jelent.  

 
A Műcsarnokban 2018-ban megrendezett kiállítások 

- Derkó 2018 
- Kilenc műteremből (Bullás József, Baksai József, Faa Balázs, Kapitány András, Lajtai 

Péter, Nagy Gabi, Agnes von Uray, Pázmándi Antal) 
- KÉZ | MŰ | REMEK – Népművészet Nemzeti Szalon 2018. 
- MORPH csoport – Kalmár János – Mata Attila – Szabó Tamás 
- Gaál József | Vezeklések kora 
- Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek 
- Halmy Miklós | A motívum működése 
- Demeter István – Haris László | Tulajdonság – energia - mezők 
- Földi Péter kiállítása 
- Talált és kitalált tárgyak | Böröcz András kiállítása 
- Drozdik Orsolya | SzabadTánc 
- Gellér B István kiállítása 

 
A Műcsarnok BOX kiállításai 

− „Ez kit érdekel?” – Képzettársítások az iskoláról 
− Elégia – Huszárik Zoltán rajzai 
− Emigráns magyar művészek az 1956-os Forradalomról 

A Műcsarnok Kamaratermi kiállításai 

- Török Richárd emlékkiállítás 
- Sandro Miller | Malkovich, Malkovich, Malkovich 
- Szabó Réka | Az idő rögzíthető 
- Kozma Klasszik | A Budapesti Műhely és Kozma Lajos 

 

A Műcsarnok saját kommunikációs felületeivel kapcsolatban elmondható, hogy mind a 
honlap (www.mucsarnok.hu), mind a Facebook profil 
(https://www.facebook.com/Mucsarnok) jelentős forgalommal bír.  
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A társaság 2018-ban kulturális tevékenységi körében végzett működésének maradéktalanul 
eleget tett. Közhasznú feladatainak megvalósítását ez előzetesen meghatározott tervek szerint 
teljesítette. 

A Magyar Művészeti Akadémia köztestület elnöksége 11/2018. (02. 19.) számú határozatával 
jóváhagyta a társaság 2018. évi üzleti tervét, és ezt követően támogatási szerződést kötött a 
társasággal. A Műcsarnok 2018. évi működtetéséhez összesen 450 millió forint költségvetési 
támogatás állt rendelkezésre. A 2018. 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/1730-3/2018. 
számú (2018. évi működés) és az MMA/2105-4/2018. számú .(Nemzeti Szalon) támogatási 
szerződések szerinti záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A 
társaság felügyelőbizottsága 2019. április 29-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 2019. március 14-én kelt jelentésében igazolta. 
 
Az MMA elnöksége 42/2019. (04. 29.) számú határozatával a Műcsarnok Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét, továbbá 
a szakmai beszámolóját elfogadta. 
 
Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
 
A Pesti Vigadó a 2018. évi üzleti évben is sikeresen megőrizte megkerülhetetlen piaci 
szereplő helyzetét a kulturális intézmények, valamint a rendezvényhelyszínek között, 
miközben az épület műemlék jellegéből adódó turisztikai szempontok is érvényesültek. 

Az MMA, a köztestület tagozatai és az MMKI továbbra is a Pesti Vigadóban tartotta több 
rendezvényét (közgyűlések, kiállítások, művészeti-kulturális sorozatok, koncertek, színpadi 
produkciók, konferenciák, együttműködési megállapodások aláírása, sajtótájékoztatók, 
könyvbemutatók). 

Az év során sorra nyíltak meg az újabb tárlatok ,amelyekhez több esetben kísérő 
rendezvények is társultak. Továbbá folyamatosan látogatható volt a Pesti Vigadó „Idővonal” 
című állandó épülettörténeti kiállítása, valamint a hozzá kapcsolódó „Redoute 185”, illetve a 
„Múlt-Id ő” várta a ház történelme iránt érdeklődőket. 

Az MMA szervezésében több koncertnek, gálának adott helyet az épület. 

Folytatódtak az Akadémia előzetes online regisztrációhoz kötött, térítésmentesen látogatható 
kulturális sorozatai is. 

Az MMA és az MMKI konferenciáinak, sajtótájékoztatóinak és az MMA, valamint az MMA 
Kiadó könyvbemutatóinak is a Pesti Vigadó adhatott otthont. 

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. saját szervezésű kulturális programjai , valamint a 
nagyóvodások-kisiskolások számára szervezett Vigarda Gyermekbérlet sorozat szintén nagy 
sikerrel zajlottak. 

A korábbi évekhez hasonlóan a Pesti Vigadó csatlakozott a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
CAFe Budapest programsorozathoz. 
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2018-as év során 26 időszakos kiállítás nyílt és 272 rendezvény valósult meg, utóbbiak közül 
187 kulturális, 29 protokolláris, 56 üzleti programként. A korábbi években tapasztalt magas 
rendezvényszám mellett a nettó jegybevétel is kedvezően alakult: 2018-ban 30.072.737 forint 
bevétel keletkezett (2017-ben 29.853.472 forint), ebből hálózatos (online) értékesítés 
14.796.782 forint (2017-ben 16.469.173 forint), amely eredmény hasonló arányt képez a 
korábbi években tapasztaltnál. A 2018. esztendőben minden eddiginél több, 473 vezetett túra 
valósult meg az épületben, ebből 181 idegen nyelven (2017-ben 314 vezetett túra, amelyből 
103 volt idegen nyelvű). 

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2018. évi működtetési feladatait elsősorban – a biztonságos 
üzemeltetésen túl – a rendezvények magas színvonalú szolgáltatási hátterének, szervezési 
körülményeinek biztosítása jellemezte, amelyet technikai fejlesztések és költségmegtakarítást 
eredményező beruházások szolgáltak (épületvilágítás korszerűsítése, fény-, hang-, és 
színpadtechnikai eszközpark, valamint vizuáltechnikai berendezések fejlesztése). 

A társaság gazdasági egyensúlyát – azon túl, hogy azt az egyértelműen kimutatható stabilitás 
jellemzi – továbbra is jelentős részben az alapító által juttatott működési célú támogatás 
biztosítja (2018. évben 455 millió forint), amely kompenzációként szolgál a közfeladatok 
átvállalása okán kieső potenciálisan elérhető árbevételnek. 

A társaság korábbi években elért üzleti eredményei – az alapítói célokkal összhangban – 
fejlesztési tartalékban kerültek felhalmozásra. A 2018. évben a társaság folytatta a tartalékok 
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 második fejlesztési üteme.  

 
A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia 
elnöksége 12/2018. (02. 19.) számú határozatával hagyta jóvá, a költségterv alapján az 
elnökség 455 millió forint támogatást ítélt meg a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2018. 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/1733-3/2018. számú támogatási 
szerződés szerinti záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A 
társaság felügyelőbizottsága 2019. április 29-ei ülésén a beszámolót és annak kiegészítő 
mellékletét megtárgyalta, azt 15/2019. (04. 29.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. 
A számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. 
 
Az MMA elnöksége 43/2019. (04.29.) számú határozatával a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
2018. évi szakmai beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak 
mellékletét elfogadta. 
 
MMA Kiadó Nonprofit Kft. 
 
 
A Magyar Művészeti Akadémia működésének és az akadémikusok művészeti jelenlétének 
hagyományos és digitális formában való teljes körű dokumentálása 2012-től a Magyar Művészeti 
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Akadémia Titkárságán belül működő Művészeti Dokumentációs Főosztály és Szakkönyvtár 
feladata volt, 2017. október 31-ig.  

2017 év végén az elnökség úgy határozott, hogy a főosztály által ellátott feladatokra önálló 
finanszírozásra és a működéshez szükséges források megszerzésére képes gazdasági társaságot 
alapít. 2017 októberében az MMA azzal a céllal hozta létre az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-t, 
hogy a humán erőforrás, a szakmai kompetenciák és a marketing összehangolásával a 
korábban az MMA Titkársága, mint költségvetési szerv által ellátott egyes feladatokat a kft. 
rugalmas működést biztosító szervezeti keretei között hatékonyabban, eredményesebben, 
átláthatóbban lássa el. A társaság stratégiájának alapja a szakmai színvonal emelése, egyes 
produktumok költséghatékonyabb előállítása és a jól szervezett kommunikációs tevékenység.  

A tulajdonos az MMA Kiadó két főtevékenységének a portréfilmgyártást és 
videószolgáltatást, valamint a könyvkiadást határozta meg.  

Könyvkereskedelem 

Az MMA Kiadó elkezdte a kereskedelmi hálózatának kialakítását és fokozatos bővítését. 
Kereskedelmi szerződést kötött több könyvkereskedelmi céggel (mint például: Bookline, Lyra 
Könyváruház Vác, Libri Kft.); az év végére 15 jelentős magyarországi és egy csíkszeredai 
könyvesboltban voltak megvásárolhatók az MMA Kiadó könyvei. Az MMA Kiadó a 
www.mmakiado.hu honlapon elindította a web-shopot. Az MMA Kiadó először vett részt 
önálló sátorral az Ünnepi Könyvhéten, ahol az új és az MMA korábbi kiadványaiból ötven 
címet forgalmazott. 

Kiadványok 

Építészet 

GÖTZ ESZTER: ZALAVÁRY LAJOS (monográfia) 
Filmtörténet 

ŐRIZD AZ EMBERT – KÓSA FERENC 80 (könyv + DVD) 
GELENCSÉR GÁBOR – PINTÉR JUDIT (szerk.): HUSZÁRIK ZOLTÁN (könyv + DVD)  
SZEKFŰ ANDRÁS: ÍGY FILMEZTÜNK 
Láthatatlan filmtörténet 

Az MMA Kiadó új sorozatában neves alkotóktól olyan forgatókönyveket ad közre, 
amelyekből valamilyen ok miatt nem születtek filmek, de árnyalhatják és gazdagíthatják 
egyes rendezők, illetve korszakok megítélését.  

SZŐTS ISTVÁN: AZ UTOLSÓ NÁDOR  
SÁRA SÁNDOR – DOBAI PÉTER: DEAR INDIA + TRANSSZIBÉRIAI ÁLOM  
Fotóművészet 

PALOTAI JÁNOS: BENKŐ IMRE 
KINCSES KÁROLY: NORMANTAS PAULIUS 
Irodalom - Közelképek írókról, Irodalomtörténeti monográfia-sorozat 

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának irodalomtörténeti kismonográfia-
sorozata, Ács Margit sorozatszerkesztésében; mindeddig feltáratlan életművek 
megismertetésére. 
DEMETER ZSUZSA: SIGMOND ISTVÁN 
ELEK TIBOR: GRENDEL LAJOS 
JÁNOSI ZOLTÁN: OLÁH JÁNOS 
MÁRKUS BÉLA: SZILÁGYI ISTVÁN 
NAGY GÁBOR: UTASSY JÓZSEF  
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Irodalom - Cs. Szabó László művei sorozat 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: HAZAJÁRÓ LÉLEK. Válogatott esszék. Szerk. Szakolczay Lajos 
Irodalom - Konferenciafüzet 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ-EMLÉKKONFERENCIA. Szerk.: Ablonczy László 

Iparművészek és tervezőművészek – kismonográfia sorozat 

KERNÁCS GABRIELLA: MEZEI GÁBOR 
CSENKEY ÉVA: P. BENKŐ ILONA 
Képzőművészet - Kiállítási katalógusok 

A kiadványok az akadémikusok kiállításainak anyagát tartalmazzák. 
MAKOVECZ – OROSZUL 
MAKOVECZ – MONGOLUL 
KÍNAI KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSA: „LÉLEK-JELEN-LÉT” az MM A gyűjteményes 
kiállítása  
VÉSSEY GÁBOR ALBUM  

Művészetelmélet 

HOPPÁL MIHÁLY: A KULTÚRA MINT EMLÉKEZET 
Színházművészet  

CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ. Egy színházi előadás zarándokútja. Szerk.: Lukácsy György 
GALÁNTAI CSABA: MÁRKUS LÁSZLÓ 
KÁVÁSI KLÁRA: NÉMETH ANTAL 
MENSÁROS LÁSZLÓ: ARANY (könyv + CD) 
Egyedi kiadvány 

WHAT IS THE HUNGARIAN? Masters of Hungaryan Essay on Identityas. Szerk. Márkus 
Béla 
MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2017. ÉVKÖNYVE 
Periodikum – MAGYAR MŰVÉSZET 2018/1-4. száma 

2018/1. Művészet és tudomány 
2018/2. Művészet és történelem 
2018/3. A kánon fogalma, problematikája 
2018/4. Erdély 

Videódokumentáció, portréfilmgyártás 

2018-ban gyártott akadémiai portréfilmek: Aknay János festőművész, Andrásfalvy Bertalan 
néprajztudós, Balla András fotóművész, Benedek György képzőművész, Benkő Imre 
fotóművész, Bereményi Géza író, Bertha Zoltán irodalomtörténész, Boráros Imre színművész 
(az egyetlen felvidéki Kossuth-díjas színművész), Buglya Sándor filmrendező, Császár 
Angela színművész, Forintos Kálmán ipari formatervező, Grendel Lajos író, Ittzés Mihály 
zenetörténész, Katona Katalin ötvösművész, Kiss Benedek költő, Kodolányi Gyula író, Kollár 
Éva karmester, Kubik Anna színművész, Lelkes Péter iparművész, Makkai Ádám író, 
Murádin Jenő művészettörténész, M. Novák András festőművész, Nagy János 
szobrászművész, P. Benkő Ilona keramikusművész, Oravecz Imre költő, Reviczky Gábor 
színművész, Sapszon Ferenc karmester, Szatyor Győző népművész, Szentkirályi Miklós Béla 
restaurátor, Szűcs Endre építész, Ternovszky Béla filmrendező, Vidák István népművész, 
Vinczeffy László festőművész, Zsigmond Dezső filmrendező, Zakariás Attila építész.  
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2018-ban in memoriam filmek: Cserny József ipari formatervező, Huszárik Zoltán 
filmrendező, Kokas Ignác festőművész, Nagy Gáspár költő, Nemeskürty István film- és 
irodalomtörténész, Schéner Mihály festőművész, Sinkovits Imre színművész. 

Egyéb videószolgáltatás 

Az MMA Kiadó a www.mma.hu és a www.mma-tv.hu honlap videós tartalomszolgáltatója; a 
www.mma-tv.hu honlapot teljes körűen gondozza. Az MMA megrendelésére az MMA Kiadó 
videós stábja, indokolt esetben külső szakember és/vagy stáb bevonásával rögzíti az MMA 
művészeti eseményeit, videós riportokat, helyszíni tudósításokat készít (székfoglaló 
előadások, Keddi kaleidoszkóp, Élőfolyóirat, Irodalmi Gála, kiállítások, könyvbemutatók, az 
MMA közgyűlései, a Nemzet Művésze díjátadó, koncertfelvétel stb.). Az elkészült felvételek 
felkerülnek az MMA honlapjaira, illetve azokat a jól kiépített archiváló rendszerben 
archiválják. 

Köztelevíziós tartalomszolgáltatás 

2015-ben elkezdődött az MTVA DunaWorld csatornáján az akadémikusok portréfilmjeinek 
sugárzása. 2016 szeptemberétől, az MTVA M5 csatornája elindulásától hetente sugározza a 
Magyar Művészeti Akadémia megrendelésére készült akadémikusi portréfilmeket – a filmeket a 
köztelevízió további nyolc alkalommal vetíti az M5 és a DunaWorld csatornán. 2018-ban is 53 új 
akadémiai portréfilmet vetített a köztelevízió (egy adás, nyolc ismétléssel). 

Videó- és fotóarchívum, internetes megjelenés 

A videofelvételeket, illetve más elektronikus dokumentumokat az MMA Kiadó saját fejlesztésű, 
jól kezelhető video- és fotóadatbázisban, archívumokban helyezi el, tárolja és használatra 
előkészíti.  

A digitális fotóarchívum a köztestülethez és az akadémikusokhoz kapcsolható fotók, szkennelt 
dokumentumok szakszerűen feldolgozott gyűjteménye.  

A videós hírek a köztestület honlapjain (www.mma.hu és www.mma-tv.hu) és közösségi 
portálokon (Facebook, YouTube) is megtekinthetők.  

 

Informatika- és honlapfejlesztés 

2018-ban több új honlapot menedzselt az MMA Kiadó. Professzionális kiadói honlapot 
(www.mmakiado.hu) fejlesztett, és elindította a honlaphoz kapcsolódó e-boltot.. 2017/18. 
fordulóján elkészült a Magyar Művészet önálló honlapja (www.magyarmuveszet.hu) – erre az 
összes korábbi lapszám tartalma feltöltésre került (pdf, és ahol lehetett, word formátumban 
is). Az Arany János-emlékév MMA-s programját tartalmazó www.hallgatniaranyt.hu 
honlapon 130 költemény és mintegy 70 levél, és az ezeket kiegészítő egyéb tanulmányok 
találhatók. 

 
Az MMA Kiadó 2018. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia köztestület elnöksége 
8/2019. (02. 11.) számú határozatával hagyta jóvá. Az üzleti terv alapján az elnökség 279,5 
millió forint támogatást ítélt meg a MMA Kiadó Nonprofit Kft. 2018. 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/1738-3/2018. számú támogatási 
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szerződés szerinti záró elszámolásával egyidejűleg szakmai beszámolóját is benyújtotta. A 
társaság felügyelőbizottsága – ügyrendjében foglalt felhatalmazással élve – elektronikus 
döntéshozatali eljárással az MMA Kiadó Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli beszámolóját 
8/2019. (02. 11.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. A számviteli beszámoló adatai 
könyvvizsgálattal alátámasztottak. 
 
Az MMA elnöksége 44/2019. (04. 29.) számú határozatával az MMA Kiadó Nonprofit Kft. 
2018. évi szakmai beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak 
mellékletét elfogadta. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.11. Gazdasági társaságok 

Megnevezés 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 889,0  725,0  725,0  1 184,5  1 184,5  133% 100% 

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

Bevétel 19,3  0,0  0,0  15,1  15,1  78% 100% 

Támogatás 846,3  725,0  725,0  1 169,4  1 169,4  138% 100% 

Maradvány 23,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
4.11. Gazdasági társaságok 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 725,0  0,0  725,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            
 - Fejezeti hatáskörű módosítás 459,5  15,1  444,4  0,0  0 
2018. évi módosított előirányzat 1 184,5  15,1  1 169,4  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 
4.11. Gazdasági társaságok 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 725,0  0,0  725,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 2017. évi maradvány igénybevétel 0,0  0,0  0,0  

- Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek* 15,1  15,1  0,0  

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

423,1  0,0  423,1  

- Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás 21,3  0,0  21,3  

 = Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű előirányzatról 21,3  0,0  21,3  

2017. évi módosított előirányzat 1 184,5  15,1  1 169,4  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.11. Gazdasági társaságok 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (3 db) 1 184,5 1 184,5 0,0  

Összes kifizetés 1 184,5 1 184,5 0,0 

 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.  
 
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.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.13. Nemzeti Szalon programjai 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
évi tény 5/1 5/4 

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

Kiadás 79,2  100,0  100,0  99,8  99,8  126% 100% 

 ebből: személyi juttatás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Bevétel 20,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 
Támogatás 59,2  100,0  100,0  99,8  99,8  169% 100% 
Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
4.13. Nemzeti Szalon programjai 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,0  0,0  100,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            
 - Fejezeti hatáskörű módosítás -0,2  0,0  -0,2  0,0  0 
2018. évi módosított előirányzat 99,8  0,0  99,8  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 
4.13. Nemzeti Szalon programjai 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat      100,0             0,0               100,0    

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -4,3 0,0 -4,3 

 = meghatározott feladatra: Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű 
előirányzatnak 

-4,3 0,0 -4,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás 4,1 0,0 4,1 

 = Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 4,1 0,0 4,1 

2018. évi módosított előirányzat         99,8              0,0                 99,8    

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.13. Nemzeti Szalon programjai 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- nonprofit gazdasági társaság (1 db)                     99,8    0,0                     99,8    

Összes kifizetés 99,8    0,0                     99,8    

 
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 
 
A fejezeti kezelésű soron lévő 2017. évi 3 125,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összegét a köztestület Andrássy úti székházának kivitelezésére fordította a ??? . A 
maradvány összege a kivitelezés ütemének megfelelően több részletben került a Titkárságra 
átutalásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. 
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  3 125,3  3 125,3  - 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 3 125,3  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 
Maradvány 0,0  0,0  0,0  3 125,3  3 125,3  - 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
4.14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0  0,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            
 - Fejezeti hatáskörű módosítás 3 125,3  3 125,3  0,0  0,0  0 
2018. évi módosított előirányzat 3 125,3  3 125,3  0,0  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 
4.14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2017. évi maradvány igénybevétel 3125,3 0,0 3125,3 

2018. évi módosított előirányzat 3125,3 0,0 3125,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió Ft 
4.14. MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- saját intézmény (1 db)                     3 125,3    0,0                     3 125,3    

Összes kifizetés 3 125,3    0,0                     3 125,3    

 
4. cím 20. alcím Makovecz Emlékközpont 
 
Államháztartási azonosító:     FK360495 
PIR-törzsszám:                       795515 
Szakágazat:                             841191 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió Ft 
4.20. Makovecz Emlékközpont 

Megnevezés 

2017. 
évi tény 

2018. évi 
eredeti 

előirányzat 

2018. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2018. évi 
módosított 
előirányzat 

2018. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 327,9 106,0 106,0 200,4 176,5 54% 88% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 19,0 19,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 90,2 106,0 106,0 38,1 38,1 42% 100% 

Maradvány 400,0 0,0 0,0 162,3 162,3 41% 100% 

Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió Ft 
4.20. Makovecz Emlékközpont 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 106,0 0,0 106,0 19,0 0 
Módosítások jogcímenként            
   - Fejezeti hatáskörű módosítás 94,4 162,3 -67,9 -19,0 0 
2018. évi módosított előirányzat 200,4 162,3 38,1 0,0 0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió Ft 
4.20. Makovecz Emlékközpont 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 106,0 0,0 106,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -67,9 0,0 -67,9 

 
= meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, 

köztestületi feladatok alcímre 
-28,9 0,0 -28,9 

 = meghatározott feladatra: MMA Kutatóintézet címre -39,0 0,0 -39,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 2017. évi maradvány igénybevétel 162,3 162,3 0,0 

2018. évi módosított előirányzat 200,4 162,3 38,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió Ft 
4.20. Makovecz Emlékközpont 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- más fejezet intézménye (1 db) 144,3 0,0 144,3 

- egyéb civil szervezet (1 db) 32,2 32,2 0,0 

Összes kifizetés 176,5 32,2 144,3 

 
Az előirányzaton 23,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. A 
Makovecz Emlékházat működtető Makovecz Alapítvány részére 32,2 millió forint támogatás 
került kifizetésre. Az előirányzat soron keletkezett 2017. évről áthúzódó 144,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetésre került.  
 
 
Budapest, 2019. augusztus 7. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

KIADÁSOK 8 901,8 6 771,0 -- 15 273,84 574,53 407,11 362,46 771,0 16 115,0

1. Költségvetési szerv 7 196,0 5 259,0 -- 10 201,44 574,5-182,61 362,45 259,0 11 013,3

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

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

01/01  Személyi juttatások 2 275,3 3 439,9 -- 4 100,0-230,7-46,51 008,03 439,9 4 170,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 373,8 607,3 -- 396,9-214,6-20,649,4607,3 421,5

01/03  Dologi kiadások 1 702,0 1 052,2 -- 1 853,41 094,2-93,974,91 052,2 2 127,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 67,5 -- -- 405,5405,5------ 405,5

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

02/06  Beruházások 2 773,5 159,6 -- 3 444,63 521,1-23,6230,1159,6 3 887,2

02/07  Felújítások 2,7 -- -- ---------- --

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 -- -- 1,0-1,02,0---- 1,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 705,8 1 512,0 -- 5 072,4--3 589,7--1 512,0 5 101,7

1 705,8 1 512,0 -- 5 072,4--3 589,7--1 512,0 5 101,7

BEVÉTELEK 403,6 -- -- 3 160,53 132,428,1---- 3 160,5

1. Költségvetési szerv 364,3 -- -- 3 139,43 132,47,0---- 3 139,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 39,3 -- -- 21,1--21,1---- 21,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 016,5 -- -- 4 787,41 442,13 345,3---- 4 787,4

1. Költségvetési szerv 1 574,6 -- -- 1 442,11 442,1------ 1 442,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 441,9 -- -- 3 345,3--3 345,3---- 3 345,3

TÁMOGATÁSOK 11 269,1 6 771,0 -- 8 167,1--33,71 362,46 771,0 8 167,1

1. Költségvetési szerv 6 699,2 5 259,0 -- 6 431,8---189,61 362,45 259,0 6 431,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 569,9 1 512,0 -- 1 735,3--223,3--1 512,0 1 735,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 116,0 -- -- 109,0-------- --

1. Költségvetési szerv 116,0 -- -- 109,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 787,4 -- -- -- -- -- -- -- 841,2
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága ( 01117 Köztestületek )1

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

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok ( 01117 Köztestületek )11

KIADÁSOK 6 950,9 5 017,2 -- 9 293,54 100,3-61,7876,75 017,2 9 932,5

1 Működési költségvetés 4 220,9 4 880,6 -- 5 913,2607,7-172,5876,74 880,6 6 192,5

 / 1 Személyi juttatások 2 208,6 3 290,0 -- 3 861,3-200,5-34,9860,93 290,0 3 915,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 483,8 671,6 -- 435,6------671,6 448,8

Külső személyi juttatások 1 724,8 2 618,4 -- 3 425,7------2 618,4 3 466,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

356,6 575,3 -- 344,5-209,6-19,515,8575,3 362,0

 / 3 Dologi kiadások 1 603,2 1 015,3 -- 1 662,4972,8-118,1--1 015,3 1 870,0

Készletbeszerzés 37,7 29,2 -- 19,7------29,2 21,9

Kommunikációs szolgáltatások 64,6 38,3 -- 54,5------38,3 60,6

Szolgáltatási kiadások 668,2 717,3 -- 595,6------717,3 682,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 88,3 45,6 -- 127,0------45,6 151,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 744,4 184,9 -- 865,6------184,9 954,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 52,5 -- -- 45,045,0------ 45,0

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

Elvonások és befizetések 30,2 -- -- 44,0-------- 44,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- 1,0-------- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 730,0 136,6 -- 3 380,33 492,6110,8--136,6 3 740,0

 / 6 Beruházások 2 726,8 136,6 -- 3 380,33 493,6109,8--136,6 3 740,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése 166,3 45,0 -- 222,7------45,0 248,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 250,9 -- -- 2 785,5-------- 3 085,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8,7 8,0 -- 7,7------8,0 7,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 159,8 54,6 -- 186,8------54,6 203,7

Részesedések beszerzése 3,0 -- -- ---------- --

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 27,0 -- -- 20,0-------- 20,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 111,1 29,0 -- 157,6------29,0 174,5

 / 7 Felújítások 2,7 -- -- ---------- --

Ingatlanok felújítása 2,1 -- -- ---------- --

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- ---1,01,0---- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 360,3 -- -- 3 138,53 132,46,1---- 3 138,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17,1 -- -- 336,1336,0------ 336,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

17,1 -- -- 336,1-------- 336,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 328,6 -- -- 2 796,22 796,2------ 2 796,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

328,6 -- -- 2 796,2-------- 2 796,2

4 Működési bevételek 12,0 -- -- 6,0--6,1---- 6,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,5 -- -- 1,3-------- 1,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,9 -- -- 1,4-------- 1,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,3 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,1 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,2 -- -- 0,6-------- 0,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 3,0 -- -- 2,0-------- 2,0

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2,5 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,20,2------ 0,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 499,9 -- -- 967,9967,9------ 967,9

8 Maradvány igénybevétele 1 499,9 -- -- 967,9967,9------ 967,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 499,9 -- -- 967,9967,9------ 967,9

Maradvány igénybevétele 1 499,9 -- -- 967,9967,9------ 967,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 499,9 -- -- 967,9-------- 967,9

TÁMOGATÁSOK 6 058,6 5 017,2 -- 5 826,1---67,8876,75 017,2 5 826,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 058,6 5 017,2 -- 5 826,1---67,8876,75 017,2 5 826,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 058,6 5 017,2 -- 5 826,1---67,8876,75 017,2 5 826,1

Központi, irányító szervi támogatás 6 058,6 5 017,2 -- 5 826,1---67,8876,75 017,2 5 826,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 82,0 -- -- 66,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 967,9 -- -- -- -- -- -- -- 639,0

Magyar Építészeti Múzeum ( 08122 Múzeumi tevékenység )2

KIADÁSOK 8,5 -- -- 635,6402,1-178,5479,6-- 703,2

1 Működési költségvetés 8,5 -- -- 603,9397,4-31,0249,5-- 615,9

 / 1 Személyi juttatások 6,9 -- -- 137,523,8-27,3145,0-- 141,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6,9 -- -- 137,4-------- 141,3

Külső személyi juttatások -- -- -- 0,1-------- 0,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1,5 -- -- 30,14,4-5,533,2-- 32,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 80,813,71,871,3-- 86,8

Készletbeszerzés -- -- -- 1,0-------- 1,1

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 1,2-------- 1,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 44,1-------- 48,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 1,9-------- 1,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,1 -- -- 32,6-------- 33,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 355,5355,5------ 355,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 355,5-------- 355,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,74,7-147,5230,1-- 87,3

 / 6 Beruházások -- -- -- 31,74,7-147,5230,1-- 87,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 31,5-------- 37,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 14,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 8,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 14,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 11,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 402,1402,1------ 402,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 402,1402,1------ 402,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 402,1402,1------ 402,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 402,1402,1------ 402,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 402,1-------- 402,1

TÁMOGATÁSOK 410,6 -- -- 301,1---178,5479,6-- 301,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 410,6 -- -- 301,1---178,5479,6-- 301,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 410,6 -- -- 301,1---178,5479,6-- 301,1

Központi, irányító szervi támogatás 410,6 -- -- 301,1---178,5479,6-- 301,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 24,0 -- -- 29,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 402,1 -- -- -- -- -- -- -- 67,6

MMA Kutatóintézet ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )3

KIADÁSOK 236,6 241,8 -- 272,372,157,66,1241,8 377,6

1 Működési költségvetés 189,2 218,8 -- 238,749,342,56,1218,8 316,7

 / 1 Személyi juttatások 59,8 149,9 -- 101,2-54,015,72,1149,9 113,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 42,4 124,7 -- 73,6------124,7 74,5

Külső személyi juttatások 17,4 25,2 -- 27,6------25,2 39,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

15,7 32,0 -- 22,3-9,44,40,432,0 27,4

 / 3 Dologi kiadások 98,7 36,9 -- 110,2107,722,43,636,9 170,6

Készletbeszerzés 7,4 1,0 -- 5,2------1,0 9,8

Kommunikációs szolgáltatások 8,4 2,8 -- 5,5------2,8 12,6

Szolgáltatási kiadások 62,7 25,5 -- 78,2------25,5 114,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,9 0,5 -- 0,8------0,5 0,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19,3 7,1 -- 20,5------7,1 33,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 -- -- 5,05,0------ 5,0

Elvonások és befizetések 5,6 -- -- 5,0-------- 5,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 47,4 23,0 -- 33,622,815,1--23,0 60,9

 / 6 Beruházások 46,7 23,0 -- 32,622,814,1--23,0 59,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 31,0 3,0 -- 23,4------3,0 47,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,4 3,0 -- 3,3------3,0 3,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4,3 12,1 -- 2,1------12,1 4,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,0 4,9 -- 3,8------4,9 5,1

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- 1,0-------- 1,0

BEVÉTELEK 4,0 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

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

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,6-------- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 74,7 -- -- 72,172,1------ 72,1

8 Maradvány igénybevétele 74,7 -- -- 72,172,1------ 72,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 74,7 -- -- 72,172,1------ 72,1

Maradvány igénybevétele 74,7 -- -- 72,172,1------ 72,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 74,7 -- -- 72,1-------- 72,1

TÁMOGATÁSOK 230,0 241,8 -- 304,6--56,76,1241,8 304,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 230,0 241,8 -- 304,6--56,76,1241,8 304,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 230,0 241,8 -- 304,6--56,76,1241,8 304,6

Központi, irányító szervi támogatás 230,0 241,8 -- 304,6--56,76,1241,8 304,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10,0 -- -- 14,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 72,1 -- -- -- -- -- -- -- 105,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )4

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

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )14

KIADÁSOK 91,6 105,0 -- 98,2---6,8--105,0 98,2

1 Működési költségvetés 91,6 105,0 -- 98,2---6,8--105,0 98,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 91,6 105,0 -- 98,2---6,8--105,0 98,2

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 91,6 105,0 -- 97,8------105,0 97,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3-------- 0,3

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 91,8 105,0 -- 97,7---7,3--105,0 97,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 91,8 105,0 -- 97,7---7,3--105,0 97,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 91,8 105,0 -- 97,7---7,3--105,0 97,7

Központi, irányító szervi támogatás 91,8 105,0 -- 97,7---7,3--105,0 97,7

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

Magyar Művészetek Háza programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )24

KIADÁSOK 113,1 193,0 -- 137,2---52,2--193,0 140,8

1 Működési költségvetés 113,1 193,0 -- 137,2---52,2--193,0 140,8

 / 1 Személyi juttatások -- 59,2 -- -----59,2--59,2 --

Külső személyi juttatások -- 59,2 -- --------59,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,8 -- -----11,8--11,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 113,1 122,0 -- 137,2--18,8--122,0 140,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,1 48,8 -- 7,3------48,8 7,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 103,0 73,2 -- 129,9------73,2 133,1

BEVÉTELEK -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,2 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

8 Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,2 -- -- 1,6-------- 1,6

TÁMOGATÁSOK 107,5 193,0 -- 138,8---54,2--193,0 138,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 107,5 193,0 -- 138,8---54,2--193,0 138,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 107,5 193,0 -- 138,8---54,2--193,0 138,8

Központi, irányító szervi támogatás 107,5 193,0 -- 138,8---54,2--193,0 138,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,6 -- -- -- -- -- -- -- 3,6

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )34

KIADÁSOK 9,4 15,0 -- 5,2---9,8--15,0 5,2

1 Működési költségvetés 9,4 15,0 -- 5,2---9,8--15,0 5,2

4664



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 1 Személyi juttatások -- 5,6 -- -----5,6--5,6 --

Külső személyi juttatások -- 5,6 -- --------5,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,4 8,2 -- 5,2---3,0--8,2 5,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 8,2 -- --------8,2 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,2 -- -- 5,2-------- 5,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,2-------- 4,2

TÁMOGATÁSOK 13,6 15,0 -- 1,0---14,0--15,0 1,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 13,6 15,0 -- 1,0---14,0--15,0 1,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 13,6 15,0 -- 1,0---14,0--15,0 1,0

Központi, irányító szervi támogatás 13,6 15,0 -- 1,0---14,0--15,0 1,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Kutatási tevékenység támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )64

KIADÁSOK 14,2 55,0 -- 28,2---26,8--55,0 28,2

1 Működési költségvetés 14,2 55,0 -- 28,2---26,8--55,0 28,2

 / 1 Személyi juttatások -- 33,6 -- -----33,6--33,6 --

Külső személyi juttatások -- 33,6 -- --------33,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,8 -- -----6,8--6,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,2 14,6 -- 28,2--13,6--14,6 28,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 14,6 -- 2,6------14,6 2,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14,2 -- -- 25,6-------- 25,6

BEVÉTELEK -- -- -- 2,6--2,6---- 2,6

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,6-------- 2,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,6-------- 0,6

TÁMOGATÁSOK 14,8 55,0 -- 25,0---30,0--55,0 25,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 14,8 55,0 -- 25,0---30,0--55,0 25,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 14,8 55,0 -- 25,0---30,0--55,0 25,0

Központi, irányító szervi támogatás 14,8 55,0 -- 25,0---30,0--55,0 25,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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

Pályázati alapok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )74

KIADÁSOK 181,4 200,0 -- 169,3---28,9--200,0 171,1

1 Működési költségvetés 181,4 200,0 -- 169,3---28,9--200,0 171,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 181,4 200,0 -- 169,3---28,9--200,0 171,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 1,5-------- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,2 20,0 -- 7,6------20,0 7,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 171,2 180,0 -- 160,2------180,0 162,0

BEVÉTELEK -- -- -- 2,7--2,7---- 2,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,7--2,7---- 2,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,7-------- 2,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,3 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

8 Maradvány igénybevétele 11,3 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,3 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

Maradvány igénybevétele 11,3 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,3 -- -- 5,2-------- 5,2

TÁMOGATÁSOK 175,3 200,0 -- 163,2---36,8--200,0 163,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 175,3 200,0 -- 163,2---36,8--200,0 163,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 175,3 200,0 -- 163,2---36,8--200,0 163,2

Központi, irányító szervi támogatás 175,3 200,0 -- 163,2---36,8--200,0 163,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,2 -- -- -- -- -- -- -- 1,8

Pesti Vigadó művészeti programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )84

KIADÁSOK -- 13,0 -- 48,2--35,2--13,0 48,2

1 Működési költségvetés -- 13,0 -- 48,2--35,2--13,0 48,2

 / 1 Személyi juttatások -- 4,0 -- -----4,0--4,0 --

Külső személyi juttatások -- 4,0 -- --------4,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 8,2 -- 48,2--40,0--8,2 48,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,6-------- 0,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 8,2 -- 47,6------8,2 47,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 45,9--45,9---- 45,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,9--45,9---- 45,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,9--45,9---- 45,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 45,9--45,9---- 45,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 45,9-------- 45,9

TÁMOGATÁSOK 45,9 13,0 -- 2,3---10,7--13,0 2,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 45,9 13,0 -- 2,3---10,7--13,0 2,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 45,9 13,0 -- 2,3---10,7--13,0 2,3

4666



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban
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módosítás
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módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 45,9 13,0 -- 2,3---10,7--13,0 2,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )114

KIADÁSOK 889,0 725,0 -- 1 184,5--459,5--725,0 1 184,5

1 Működési költségvetés 887,0 725,0 -- 1 184,5--459,5--725,0 1 184,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 887,0 725,0 -- 1 184,5--459,5--725,0 1 184,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 870,5 725,0 -- 1 184,5------725,0 1 184,5

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 19,3 -- -- 15,1--15,1---- 15,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 2,0 -- -- ---------- --

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 16,6 -- -- 15,1--15,1---- 15,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 16,6 -- -- 15,1-------- 15,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 846,3 725,0 -- 1 169,4--444,4--725,0 1 169,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 846,3 725,0 -- 1 169,4--444,4--725,0 1 169,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 846,3 725,0 -- 1 169,4--444,4--725,0 1 169,4

Központi, irányító szervi támogatás 846,3 725,0 -- 1 169,4--444,4--725,0 1 169,4

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

Nemzeti Szalon programjai ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )134

KIADÁSOK 79,2 100,0 -- 99,8---0,2--100,0 99,8

1 Működési költségvetés 57,4 84,0 -- 84,0------84,0 84,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 57,4 84,0 -- 84,0------84,0 84,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 57,4 84,0 -- 84,0------84,0 84,0

2 Felhalmozási költségvetés 21,8 16,0 -- 15,8---0,2--16,0 15,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 16,0 -- 15,8---0,2--16,0 15,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 21,8 16,0 -- 15,8------16,0 15,8

BEVÉTELEK 20,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 20,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 59,2 100,0 -- 99,8---0,2--100,0 99,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 59,2 100,0 -- 99,8---0,2--100,0 99,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 59,2 100,0 -- 99,8---0,2--100,0 99,8

Központi, irányító szervi támogatás 59,2 100,0 -- 99,8---0,2--100,0 99,8

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

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )144

KIADÁSOK -- -- -- 3 125,3--3 125,3---- 3 125,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 330,1--330,1---- 330,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 330,1--330,1---- 330,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 330,1-------- 330,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 795,2--2 795,2---- 2 795,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 795,2--2 795,2---- 2 795,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 795,2-------- 2 795,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 125,3--3 125,3---- 3 125,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 125,3--3 125,3---- 3 125,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 125,3--3 125,3---- 3 125,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 125,3--3 125,3---- 3 125,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 3 125,3-------- 3 125,3

TÁMOGATÁSOK 3 125,3 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 125,3 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 125,3 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 125,3 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 125,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Makovecz Emlékközpont ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )204

KIADÁSOK 327,9 106,0 -- 176,5--94,4--106,0 200,4

1 Működési költségvetés -- 71,0 -- 176,1--129,0--71,0 200,0

 / 1 Személyi juttatások -- 19,0 -- -----19,0--19,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 19,0 -- --------19,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,8 -- -----3,8--3,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 27,4 -- -----27,4--27,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 26,0 -- --------26,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1,4 -- --------1,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 20,8 -- 176,1--179,2--20,8 200,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 144,3-------- 144,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 20,8 -- 31,8------20,8 55,7

2 Felhalmozási költségvetés 327,9 35,0 -- 0,4---34,6--35,0 0,4

 / 6 Beruházások -- 35,0 -- -----35,0--35,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 27,6 -- --------27,6 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 7,4 -- --------7,4 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 327,9 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 327,9 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 400,0 -- -- 162,3--162,3---- 162,3

8 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 162,3--162,3---- 162,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 162,3--162,3---- 162,3

Maradvány igénybevétele 400,0 -- -- 162,3--162,3---- 162,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 400,0 -- -- 162,3-------- 162,3

TÁMOGATÁSOK 90,2 106,0 -- 38,1---67,9--106,0 38,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 90,2 106,0 -- 38,1---67,9--106,0 38,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 90,2 106,0 -- 38,1---67,9--106,0 38,1

Központi, irányító szervi támogatás 90,2 106,0 -- 38,1---67,9--106,0 38,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 162,3 -- -- -- -- -- -- -- 23,9
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Szerkezeti változás a 2018. 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 
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.) számú 
Korm. határozat alapján létrehozott cím.
(A MÉM-MDK költségvetési szerv 2017.11.01-i hatállyal került törzskönyvi 
bejegyzésre.)

04/14/00/00 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház 
rekonstrukciója (351551)

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

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

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

15 398 4001

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

117 582 98917

I.  besorolási osztály összesen 141 270 98034

II.  besorolási osztály összesen 24 554 1529

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

298 806 52161

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 15 611 1002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

17 488 6304

C, D fizetési osztály összesen 6 495 8312

E - J fizetési osztály összesen 119 107 33331

kutató, felsőoktatásban oktató 13 454 3004

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 172 157 19443

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

17 765 0005

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 17 765 0005

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 488 728 715109

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

043

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0119

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

0109
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

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

15 398 4001

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

117 582 98917

I.  besorolási osztály összesen 141 270 98034

II.  besorolási osztály összesen 24 554 1529

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

298 806 52161

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

17 765 0005

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 17 765 0005

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 316 571 52166

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 74

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

66

2 Magyar Építészeti Múzeum

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 700 0001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

998 0451

C, D fizetési osztály összesen 2 249 3751

E - J fizetési osztály összesen 101 940 17226

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 113 887 59229

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 113 887 59229

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

29

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 29

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

29

3 MMA Kutatóintézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 6 911 1001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

16 490 5853

C, D fizetési osztály összesen 4 246 4561

E - J fizetési osztály összesen 17 167 1615

kutató, felsőoktatásban oktató 13 454 3004

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 58 269 60214

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 58 269 60214

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

14

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 16

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

14
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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI 
tv.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési 
fejezetként került megjelenítésre. Az NKFI Hivatal kormányhivatalként működő központi 
költségvetési szerv, amely többek között ellátja a LXIII. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) kezelésével összefüggő feladatokat. Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklet I. pont 26. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve az NKFI Hivatal, 
vezetője az NKFI Hivatal elnöke. A Hivatal vezetésében 2018. év folyamán személyi változás 
történt, az elnöki feladatokat 2018. július 1. napjától Dr. Birkner Zoltán látja el. 
 
A Kormány – 2018. május 22. napjától az Innovációs és Technológiai Minisztériummal való 
feladatmegosztás szerint – 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 2018. évi országgyűlési képviselő választást követően az új Kormány megalakulásával 
változott a korábbi kormánystruktúra. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet – több új intézkedés mellett – létrehozta az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumot. A Kormány tagjai közötti feladatmegosztást meghatározó 
rendelet – igazodva a Kormány új összetételéhez – az NKFI Hivatal felügyeletét a 
Miniszterelnökséget vezető minisztertől az innovációért és technológiáért felelős miniszter 
hatáskörébe utalta. 
 
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. 
 
A XXXV. számú önálló költségvetési fejezet kettő címre és három 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 
2/5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása 
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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, valamint a KFI szakpolitika 
érvényesülését elősegítő kormányzati információs tevékenységet végez. 

 
A XXXV. fejezet 2018. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása 

               millió forintban, egy tizedessel 

2018. év 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesítés 

% 

Kiadások 10 056,3 10 840,5 10 184,8 94,0% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

3 950,0 4 319,0 3 663,3 84,8% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

6 106,3 6 521,5 6 521,5 100% 

Bevételek 2 260,0 2 368,2 2 368,2 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

2 260,0 2 324,9 2 324,9 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

0 43,3 43,3 100% 

Támogatások 7 796,3 7 654,9 7 654,9 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

1 690,0 
 

1 182,3 1 182,3 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

6 106,3 6 472,6 6 472,6 100% 

2017. évi maradvány 0 817,4 817,4 100% 

-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 

  811,8 811,8 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

  5,6 5,6 100% 

 
A 2018. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási 
előirányzata 784,2 millió forinttal, a bevételi előirányzat 108,2 millió forinttal növekedett, a 
támogatási előirányzat 141,4 millió forinttal csökkent. 
 

Megnevezés 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

eredeti 

előirányzat 

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 10 599,0 10 056,3 10 056,3 10 840,5 10 184,8 96,1 94,0 

 
ebből: személyi juttatás 1 491,5 2 021,8 2 021,8 1 881,3 1 448,2 97,1 77,0 

Bevétel 3 448,4 2 260,0 2 260,0 2 368,2 2 368,2 68,7 100,0 
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Támogatás 5 410,6 7 796,3 7 796,3 7 654,9 7 654,9 141,5 100,0 

Költségvetési maradvány 2 557,4 0 0 817,4 817,4 32,0 100,0 

Létszám (fő) 186 - - - 175 94,1  

 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  

 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény I. mellékletében 
a XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára feladatainak ellátása érdekében 10.056,3 millió forint 
kiadási, 2.260,0 millió forint bevételi és 7.796,3 millió forint támogatási előirányzat került 
biztosításra. Az év közben történt módosítások következtében a kiadási előirányzat 10.840,5 
millió forintra növekedett, amely 94 %-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 a december 31-i 
betölthető álláshelyek száma a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján az Innovációs és 
technológiai miniszter SZUF/52697-5/2018-ITM iktatószámú levele alapján 193 főre 
módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 175 főben realizálódott. 
 

2018-ben végrehajtott előirányzat-módosítások  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(fő)  

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 10 056,3 2 260,0 7 796,3 2 021,8 245    

Módosítások jogcímenként *       

Előző évi maradvány igénybevétele 817,4 817,4  37,0   

1806/2018 (XII.23) Korm. határozat 

végrehajtása 

-39,7  -39,7    

ELI-HU Nkft. 2017. évi fel nem használt 

támogatása 

43,3 43,3     

PM/21224/2018. számú intézkedés alapján 

többlettámogatás a garantált bérminimum 

emeléséhez 

0,4  0,4 0,3   

462/2017. (XII.18.) Korm. rendelet, 1254/2018. 

(V.31.) Korm. határozat alapján 

többlettámogatás biztosítása a 2018. évi 

kompenzáció fedezetésre 

0,5  0,5 0,4   

Miniszterelnökségtől EU Tanács üléseire 

kiutazók utazási költségeinek térítése 

0,6 0,6     

Nemzetközi projektekből származó bevétel 41,1 41,1  29,1   

Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH- -99,1  -99,1 -2,5   
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PM-KEF háromoldalú megállapodás alapján 

Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú 

megállapodás alapján  

   -4,8   

Működési többletbevétel előirányzat 

növekedése 
23,2 23,2  15,7 

  

Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-

BM közötti megállapodás alapján 

-3,5  -3,5    

Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi 

tagdíjak és ELI-HU Nkft. támogatása alcímekre 

   -166,0   

Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 

teljesítésekhez és az év végi 

kötelezettségvállalásokhoz a rovatok között 

személyi juttatásból dologi kiadásokra 

    

-49,7 

 

2018. évi módosított előirányzat 10 840,5 3 185,6 7 654,9 1 881,3 193    

 
A 2018. év során a Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások befolyásolták az 
NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való gazdálkodást. 
 
Az NKFI Hivatal 2018-ban 0,5 millió forint támogatásban részesült a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V.31.) Korm. határozattal biztosított forrásból. 
 
A PM/21224/2018 iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. évi emelésének következtében 0,4 millió forint 
többlettámogatásban részesült az NKFI Hivatal. 
 
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 99,1 millió 
forint összegben, részben az NKFI Alaptól átvett pénzeszköz terhére 184,0 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 
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 2018. évi költségek fedezetének biztosításához 3,5 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 
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Nkft.) támogatása előirányzaton, a felhalmozási 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. 2017. évi támogatási szerződés 
keretében biztosított támogatásának elszámolásából származó, fel nem használt bevétel 
visszautalásából keletkezett. 
 
Az NKFI Hivatalnál 2017-ben keletkezett 811,8 millió forint összegű költségvetési 
maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént.  
 
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából 2018-ban az NKFI Hivatal nem 
részesült. 
 

 
A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2018. 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-
JHSZ/J/1934/2014), a hatályos, módosításokkal egységes alapító okiratának száma: 
KIHÁT/1601/3/2018. 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, 
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− 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, 1962/2017. (XII.19.) 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 2018. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége 
 
Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának 
jóváhagyásáról szóló 1962/2017. (XII.19.)  Korm. határozatban foglalt pályázatok sikeres 
lebonyolítása, a rendelkezésre álló források versenypályázati rendszerben történő allokálása, 
ezáltal a hazai vállalati innováció és az alapkutatások támogatása, valamint a vállalkozások és 
intézmények európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokba, együttműködésekben történő 
bekapcsolása. 
 
Az NKFI Hivatal 2018. évi kiemelt feladatai és megvalósulásuk 

1. Az NKFI Alap kezelése, a Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) szakpolitikai felelősi 
feladatainak ellátása 

A KFItv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladataként az NFKI Alap kezelését határozza meg, 
amely a pályázati portfólió kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, 
értékelését, a KFI szerződések megkötését és a végrehajtás monitorozást foglalja magában. A 
pályázati portfólió folyamatos megújítása és bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar 
kutatói közösség nemzetközi versenyképességét fenntartsuk és létrehozzuk az értékteremtő 
innováció feltételeit. 

Az NKFI Alap a kutatások finanszírozása mellett – összegét tekintve nagyobb részben – az 
értékteremtő innováció ösztönzésére szolgál. Ennek pályázati rendszerét elsősorban a 
gazdasági és társadalmi igényekhez alakítva, ugyanakkor a magyarországi adottságokat 
figyelembe véve kell kialakítani. 

A GINOP és a VEKOP 2. prioritásának (KFI) szakmai felelőseként az NKFI Hivatal 
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kialakította ezen programok pályázati felhívásait az NKFI Alap pályázati felhívásaival 
összehangolva Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati 
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 
szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) 
esetében 2018. június 16-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai 
felelős. 

2. A nemzetközi kötelezettségek finanszírozásának rendezése  

Az NKFI Hivatal képviseli Magyarországot és fizeti a tagdíjakat a nemzetközi kutatási, 
fejlesztési és innovációs szervezetekben és intézményekben.  

A nemzetközi szervezetekben és intézményekben való részvétel tagdíjait az NKFI Hivatal 
jogelődjei (elsősorban a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)) alapvetően a költségvetési 
támogatása terhére, fejezeti kezelésű előirányzataiból fizette. Az elmúlt években azonban a 
költségvetési törvényben rögzítettek alapján az NKFI Alapból is történt kifizetés. A 2018. 
évtől valamennyi nemzetközi kötelezettség teljesítése megoldottá vált az NKFI Hivatal 
költségvetési támogatása terhére.  

3.  Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tulajdonosi jogainak gyakorlása és az ELI-ERIC létrehozásának felügyelete 

2016 végétől az NKFI Hivatal új feladatként látja el a szegedi ELI (Extreme Light 
Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításának 
felügyeletét, valamint az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján – részben az NKFI 
Alap előirányzatai terhére biztosítja – a 2017. évre szükséges forrást a beruházás 
folytatásához. A beruházást az ELI-HU Nkft. bonyolítja le, amelynek állami tulajdonosi jogait 
–a beszámolással érintett időszakban-az NKFI Hivatal gyakorolja. 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2018. évi feladatai között volt az ELI-ALPS lézer kutatóközpont 
nagyprojekt megvalósítása (GINOP-2.3.6-15-2016-00001 azonosító számú projekt 
Támogatási Szerződés) a hazai és nemzetközi tevékenységeinek, kötelezettségeinek (NKFI 
Hivatallal kötött NKFIH-404-1/2018 azonosítószámú Támogatási Szerződés valamint EFOP-
3.3.6-17-2017-00014 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés) illetve nemzetközi 
projektekben (H2020, INTERREG-DANUBE, ERASMUS+) vállalt feladatainak ellátása. A 
projekt előre haladása során tárgyidőszakban az ELI-HU menedzselte a nagyprojekt 
megvalósítását, ezen belül a szervezeti keretek kialakítását, a kivitelezési munkák, a 
technológiai beszerzések, kutatás-fejlesztési feladatok, az ELI-DC-vel kapcsolatos feladatok 
előkészítését és megvalósítását. 
 
Az 1127/2017. (III.17.) Korm. határozat előírta, hogy az ELI működtetéséhez, a fenntartási 
kötelezettség teljesítéséhez és az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI-
ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat 2018-2022 között a XXXV. Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben kell biztosítani. Az ELI-ERIC támogatása a 
következő költségvetési években jelenik meg, 2018–ban forrás biztosítása a fejezetből erre a 
célra nem történt. 
 
4.  Az innovációs szolgáltatások rendszerének kialakítása 

Az NKFI Hivatal szakmai feladata, hogy mind a pályázati rendszerben részt vevők, mind a 
részt venni kívánók irányába eljuttassa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez 
rendelkezésre álló nemzeti- és nemzetközi- forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat.  
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Az NKFI Hivatal a 2018. év végéig kialakította a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok 
eredményeire alapozott információs rendszerét, a KFI adattárat, amely hozzájárul a sikeres 
hazai KFI projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításához és az export ösztönzéséhez. 
Az egységes, könnyen hozzáférhető online felület létrehozásával az NKFI Hivatal teljesíti a 
pályaművekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét is, elősegíti az innovációs célú 
nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi gyakorlatban 
elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével, valamint széleskörű elérhetőségének 
biztosításával, részt vesz továbbá az energetikai iparfejlesztési és KFI cselekvési terv 
stratégiai elkészítésében is. 

Az innovációs szolgáltatási rendszer átalakítására a 2019. évben kerül sor. 

5.  Tulajdonosi jogok gyakorlása 

Az NKFI Hivatal az év folyamán ellátta a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságokhoz 
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nkft., ELI-HU Nkft.) kapcsolódó feladatait. A 
Bay Zoltán Nkft tulajdonosi jogai átadásra kerültek, azokat a 3/2018 (VIII.1) NVTM rendelet 
alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium gyakorolja a továbbiakban.  

6.  Ügyfélszolgálati rendszer bővítése 

A hazai KFI pályázati rendszer sikerének eredményeképpen megnövekedett ügyfélforgalom, 
valamint a 2018-2020. között elnyerhető nemzetközi forrásokhoz (H2020, Innovfin-EIB) 
köthetően érkező megkeresések megkövetelik az ügyfélszolgálati rendszer bővítését, 
beleértve ebbe a kifogáskezelés rendszerének fejlesztését is. A Hivatalba érkező ügyfelek 
magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében kialakításra került a recepciós 
munkaállomás, mely az ügyfelek elégedettségét növeli.  

7.  Nemzetközi feladatok 

Az NKFI Hivatal - az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködésben -
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 kormányzati felelőse az EU Horizont 2020 (a továbbiakban H2020) 
keretprogramban való hazai részvétel ösztönzésének. 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 a Nemzeti 
Kapcsolattartók hálózatát a magyar szervezetek H2020 programban való pályázati sikeressége 
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 
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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. 
 
8. A programok hasznosulásának elemzése 

A KFItv. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazásnak eleget téve a Kormány 2016 
decemberében elfogadta 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. 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet). A kialakított értékelési rendszer elősegíti, hogy az NKFI 
Alapból csak szakmailag megalapozott KFI programok és projektek kerüljenek 
meghirdetésre, a források minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra.  A rendelet 
meghatározza a KFI programok és projektek értékelésének keretrendszerét, az értékelés 
alapelveit és alapvető szabályait. Az értékelés a KFI programok és projektek közvetlen és 
közvetett célkitűzései elérésének mértékét, a KFI programoknak, illetve a programok 
keretében megvalósított KFI projekteknek tulajdonítható pozitív és negatív hatásokat tárja fel. 
A nemzetközi, elsősorban Európai Uniós módszertanok figyelembevételével a rendelet a KFI 
programok értékelésének négy típusát – előzetes, folyamatos, köztes, valamint utólagos 
értékelés – alkalmazza, valamint rendezi a KFI projektek értékelésének speciális szabályait. 
Az értékelések nyilvánosságának biztosítása a közvélemény tájékoztatásán túl megalapozza 
az állami támogatási rendszerbe vetett közbizalom növekedését. Az értékelési módszertan 
segítségével részletesen elemezzük a korábban szerződött támogatások, projektek 
megvalósulási tapasztalatait, indikátorait. Ennek figyelembe vételével mód nyílik az NKFI 
Alap programstratégiájában a pályázati rendszer finomhangolására, a közpénzek felhasználási 
hatékonyságának növelésére.  Mivel a KFI projektek eredményei csak hosszabb időtávon és 
áttételesen értékelhetők és mérhetők, átfogó, az NKFI Alapot érintő, a 433/2016. (XII. 15.) 
Korm. rendeletnek megfelelő értékelésre 2018-ban még nem került sor. 

 

A 2018. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények 
 
KFI stratégia 
 
Az NKFI Hivatal a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs közösség képviselői, valamint az 
érintett tárcák közreműködésével a 2018. évben jelentést készített a Kormány által 2013-ban 
elfogadott Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) félidős 
értékeléséről. Ebben számba veszi a 2020-ra elérni tervezett célok érdekében tett 
intézkedéseket, valamint ajánlásokat téve összegzi azokat a hosszú távú folyamatokat, 
amelyek kihívások elé állítják a szakpolitika döntéshozóit és a nemzeti innovációs rendszer 
szereplőit. 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. 
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Az NKFI Hivatal 2018 márciusára készítette el a Jelentés a Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia (S3) KFI tematikus célkitűzéseinek 2015-2016 közötti időszakban való teljesüléséről 
című dokumentumot, amelynek célja, hogy megyei szinten tegye láthatóvá a 2014-2020-as 
időszakban a GINOP, VEKOP KFI prioritásában és az NKFI Alap pályázataiban megjelent 
fejlesztési igények ágazati és technológiai profilját. 
 
Monitoring feladatok 
 
Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési 
feladatoknak, melyek teljesítéséhez 2018-ban megtörtént a kapcsolódó adatbázisok felmérése, 
rendszerének kialakítása, előkészítése az alábbi tevékenységeken keresztül. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal és az NKFI Hivatal között együttműködési megállapodás jött 
létre, mely az alábbi szakmai feladatokat foglalja magába: 
 
- A 2018-2019. évi OSAP adatlapok kitöltésének szakmai támogatása érdekében a KSH 

és az NKFI Hivatal tudatosságot célzó kampányt bonyolított le az adatszolgáltatásra 
kötelezettek felé. 

- A KSH és az NKFI Hivatal között megkötött együttműködési megállapodás keretében 
minden évben adatot szolgáltatunk a KSH felé az NKFI Alapból előző évben történt 
kifizetések alakulásáról. 

 
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 belső erőforrás felhasználásával. 2018-ban a KFI pályázati adattár struktúrája 
elkészült, a pályázati rendszerekből az adatok feltöltésre kerültek, a hozzátartozó kezelő 
program mind a projekt, mind a pályázó szempontjából történő keresést lehetővé teszi. 
  
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, amelyek 
lebonyolítása 2018-at is érintette.  
 
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. 
A fenti programok tényleges teljesítése 2018-ban megtörtént. 

A GINOP-2.2.1-18 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések program 
meghirdetésre került a vállalkozások és kutatási szervezetek számára, a kiemelkedő, több 
szakterület szereplőinek együttműködésében létrejövő, kutatás-fejlesztési és innovációs 
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eredmények gazdasági hasznosítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban 
célul tűzte ki a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) együttműködések elősegítését, a 
kiválóság felkarolását, a KKV szektor, a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások, a K+F+I 
központok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzését. 

Szakpolitikai felelősként az NKFI Hivatal részt vett az operatív programokat felügyelő 
Monitoring Bizottságok munkájában, és az egyes, folyamatban lévő pályázati konstrukciók 
Döntés-előkészítő Bizottságaiban, valamint a kiemelt jelentőségű Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központok szakmai felügyelő testületeinek munkájában. 
 
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 valósul 
meg. 2018-ban elkészült, és az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) 
részére megküldésre került a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv. Az ESFRI publikálta a 
magyar útitervet, mely az alábbi oldalon érhető el: https://www.esfri.eu/national-roadmaps. 

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv célja, hogy számba vegye a jelentősebb 
magyarországi kutatási infrastruktúrákat és betekintést nyújtson azok működésébe, bemutassa 
a hazai kapacitások jellegét és változatosságát, felkeltse a hazai és nemzetközi kutatói 
közösség érdeklődését a magyarországi kutatási erőforrások és lehetőségek iránt, 
háttérinformációt biztosítson a kutatási infrastruktúrák további fejlesztési irányainak 
megalapozásához, valamint bemutassa az európai kutatási infrastruktúrákhoz és 
együttműködésekhez való kapcsolódási pontokat. A dokumentum összegzi az Útiterv 
kialakulásának előzményeit, bemutatja a jelenlegi hazai kutatási infrastruktúra helyzetképet, 
továbbá részvételünket a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban, a kutatási 
infrastruktúrák eddigi fejlesztéseit, valamint finanszírozási hátterüket. Kitér a kutatási 
infrastruktúrák nyomon követésének szükségességére és annak átfogó szempontjaira, 
valamint összefoglalja a fejlesztési irányok szempontrendszerét. Az Útiterv a nemzetközi 
hálózatokhoz és infrastruktúrákhoz való kapcsolódásokat a kialakított kutatási infrastruktúra 
csoportokon keresztül mutatja be, valamint néhány példán keresztül szemlélteti az elmúlt 
évek kutatási infrastruktúra fejlesztésének eddigi eredményeit. 
 
Fejlesztések 
 
Az NKFI Hivatal eleget téve az Európai Bizottság 651/2014 EU rendelet (általános 
csoportmentességi rendelet) - 26. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – miszerint 
„Az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.” – létrehozta és üzemelteti a 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert. 
 
Az NKFI Hivatal a 2018. évben sikeresen működtette 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. 
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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 2018. évi második 
szakaszban a megújított tervek szerinti informatikai fejlesztés és a tartalmak aktualizálása 
megvalósult, a honlap üzembe helyezése megtörtént. 
 
Nemzetközi együttműködések 
 
Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában való hazai részvétel 
támogatása az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata: a Hivatal által működtetett, pályázati 
információ-szolgáltatást és tanácsadást nyújtó Nemzeti Kapcsolattartókat (NCP-ket) közel 
2000 ügyfél kereste meg 2018-ban, mintegy 34 rendezvény és konzultáció keretében 
tájékoztatták a potenciális pályázókat, 1500 résztvevőt elérve. A hazai H2020 pályázati 
sikeresség érdekében számos „rásegítő” pályázati konstrukciót hirdetett meg az NKFI Hivatal 
2018-19-ben a keretprogram pályázatok előkészítése, a nemzetközi kapcsolatépítés, a H2020 
partnerségi konstrukciókba való bekapcsolódás, illetve a H2020 programban magasan 
rangsorolt, de forráshiány miatt végül nem támogatott projektek támogatására.  
 

A Horizont 2020 programból a 2018. év végéig mintegy 207 millió eurót nyert el 776 magyar 
pályázó intézmény. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat a Marie-
Skłodowska Curie akciók, az információs és kommunikációs technológiák (ICT), az 
élelmezésbiztonság, 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, valamint az élelmezésbiztonság, a közlekedés és az 
egészségügy területen jutottak a magyar pályázók. 
Az NKFI Hivatal koordinátorként két pályázatot is nyert 2016-ban a Horizont 2020 
„Teaming” elnevezésű, kutatási és innovációs kiválósági központok létrehozását támogató 
akciójában. Az EPIC projekt az intelligens gyártástechnológiák, a HCEMM projekt a 
molekuláris medicina területén összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd forint) forrást 
nyert el a pályázat keretében. A 2017 áprilisában elindított projektekben az NKFI Hivatal 
projekt-koordinátorként szerepel, az EPIC projekt esetében 2018 júniusától, a HCEMM 
projekt esetében pedig 2019 első felében adja át a szakmai partnereknek a koordinációs 
feladatokat. Szerepe a továbbiakban a kormányzat szakmai és pénzügyi elkötelezettségének, 
illetve a projektek hazai kutatási és innovációs stratégiákkal való összhangjának a biztosítása 
lesz. A Teaming projekteken túl az NKFI Hivatal több H2020 partnerségi projektben is részt 
vesz, amelyek révén több európai kutatási és innovációs finanszírozó ügynökséggel együtt, az 
Európai Bizottság által társfinanszírozott formában közös pályázati programokat működtet, 
többek között az agykutatás, a grafén kutatás, a kvantumtechnológiák, a személyre szabott 
orvoslás és az anyagtudományok területén.  

 

2018 júliusától mind nagyobb hangsúlyt kapott a következő uniós keretprogramra, a Horizont 
Európa programra való felkészülés, egyrészt a programot megalapozó uniós 
jogszabálycsomag tárgyalása során a szakmailag alátámasztott és a magyar szempontokat 
érvényesítő álláspontok kidolgozásán keresztül, másrészt a hazai kutatási és innovációs 
közösség tájékoztatása révén.  
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A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések területén a francia, indiai, szlovén 
és vietnámi relációkban ült össze bilaterális Tudományos és Technológiai Vegyes Bizottság, 
amelyek során kutatói mobilitást, vagy közös kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását 
támogató döntések születtek, valamint egyeztetés történt a jövőbeli együttműködés irányairól 
is. 
 
Kommunikáció, nyilvánosság  
 
A hivatal elnöke, elnökhelyettesei és más vezető beosztású munkatársai több mint 100 saját 
szervezésű vagy külső szakmai rendezvényen szerepeltek aktív résztvevőként, előadóként, 
rendszeresen beszámolva a hivatal terveiről, tevékenységéről és eredményeiről. A 2018-as 
évben a korábbi évek gyakorlatát követve „KFI Versenypályázati tükör” című kiemelt 
rendezvényeken (Pályázói-értékelői fórum a felfedező kutatásokat ösztönző pályázati 
programokról – 2018. január 25.; Pályázói-értékelői fórum az innovációs programokról – 
2018. február 6.) a hivatal részletes tájékoztatást adott az anonim szakértők és értékelő 
testületek szakmai munkájáról, a versenypályázati konstrukciókra vonatkozó tanulságokról, 
az értékelési és pályázói tapasztalatokról. Az év utolsó negyedévében a hivatal megkezdte a 
2019. évi Országos Innovációs Fórum rendezvénysorozat előkészítését az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
együttműködve. 
 
A hivatal megújult honlapján az átláthatóság jegyében teljes körű tájékoztatást adott a KFI 
célú pályázatok meghirdetéséről, az értékelés folyamatáról és a támogatási döntésekről. 
Emellett a hivatal beszámolt a hazai innovációs ökoszisztéma szereplőit segítő 
tevékenységéről és szolgáltatásairól, köztük a Horizont 2020 programokon induló hazai 
pályázóknak szervezett információs napokról, konzultációs rendezvényekről, workshopokról, 
valamint a kutatás-fejlesztés és az innováció hazai és nemzetközi hírei is rendszeresen 
megjelentek a honlapon. Mindezen aktuális szakmai és pályázói tartalmakat a hivatal a 
kommunikációs csatornán feliratkozóknak közvetlenül is elérhetővé teszi, valamint a havi 
rendszerességű magyar és angol nyelvű hírlevelek is az innovációs tér szereplőinek 
folyamatos és aktuális tájékoztatását célozzák. 2018-ban a hivatal 20 sajtóközleményt adott 
ki, továbbá a hivatal tevékenységével kapcsolatban közel 2000 érdemi médiaemlítés volt 
azonosítható a nyomtatott, online és elektronikus médiában, amelyek a honlapon is 
megjelentek.  
 
Jogi és igazgatási feladatok 
 
Az NKFI Hivatal a 2018. évben is elvégezte a hivatal szervezetét és működését rendező 
normatív utasítások és további belső szabályzatok felülvizsgálatát. E körben kiemelkedő 
feladat volt az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) által bevezetett 
szabályoknak való megfelelés biztosítása, az adatvédelmi előírások érvényesítése, amely 
érdekében a szabályozókon túl általános és tematikus adatkezelési tájékoztatók készültek, 
valamint felülvizsgáltuk az online felületeinket is. 
 
A szervezeti és működési szabályzat (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás) év közben egyszer 
módosult (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési 
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szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról szóló 9/2018. (III. 5.) MvM 
utasítás). A 9/2018. (III. 5.) MvM utasítás elsősorban pontosításokat, értelmezést könnyítő 
módosításokat tartalmaz és a szervezeti struktúra kisebb átalakításával racionalizálta a 
működést. A belső szabályzatok felülvizsgálata, az új szervezeti struktúrához igazítása 2018. 
II. negyedévében megvalósult.  
 
Az NKFI Hivatalt és feladatait szabályozó jogszabályi környezet 2018-ban egyebekben nem 
változott, a KFItv. 2018. január 1. napjával hatályba lépett – a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala által kezdeményezett – módosításai a szellemi alkotásokra vonatkozó 
rendelkezéseket érintették, így a szervezet működésére nem voltak hatással. 
 
Humánpolitikai feladatok 
 
Dr. Birkner Zoltán 2018. július 1-jei hatállyal került kinevezésre az NKFI Hivatal élére, 
hivatalba lépésekor már hatályban volt a Kormány azonnali létszámzárlat elrendeléséről szóló 
határozata, amely mellett az októberben elrendelt létszámcsökkentés és a meglévő 
munkatársak távozása megnehezítette az új célkitűzéseket megvalósító szakember-gárda 
kialakítását. A kormányzati létszámcsökkentéssel 52 db álláshely került „leadásra”, ebből 48 
db üres álláshely, további 4 álláshely felmentéssel került megszüntetésre. 
 
A kormányzati igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálybalépésére történő 
felkészülés volt a legfontosabb humánpolitikai feladat, amelyet az NKFI Hivatal már 2018. 
III. negyedévében megkezdett. A változásokkal összefüggésben több vezetői és munkatársi 
tájékoztató készült, továbbá előkészítésre került az NKFI Hivatal ideiglenes, a Kit. 
részletszabályainak elfogadásáig és hatálybalépéséig szóló közszolgálati szabályzata.  
 
2017 májusában bevezetésre került a NEXON humánügyviteli rendszer. 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 bevezetésre került a NEXON 
humánügyviteli rendszer cafeteria modulja. A 2018. IV. negyedévében tesztüzemben, a papír 
alapú jelenléti ívek vezetésével párhuzamosan alkalmazásra került a NEXONtime modul is. A 
tesztüzemet követően, 2019. január 1. napjától a jelenlét (ideértve az igazolt távollét 
jóváhagyását, szabadság-nyilvántartást is) kizárólag elektronikusan kerül vezetésre és 
nyilvántartásra. 
 
Belső ellenőrzési 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 
2017. évi alapkezelői díj elszámolását, a pályázatkezelési és projektbírálati folyamatot, az 
iratkezelés rendjét, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának 
biztosítását, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) értékelési és monitoring 
rendszerének kialakítását és működtetését. Vizsgálta az NKFI Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi irányításával kapcsolatos 
feladatellátás szabályozottságát és gyakorlatát, a Horizont 2020 program keretében működő 

4688



 

 

Nemzeti Kapcsolattartók és Programbizottsági tagok, valamint a nemzetközi szervezetekbe 
delegált képviselők tevékenységének hatékonyságát.  
 
A 2018. évben lezárt belső ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok alapján összesen 
32 db intézkedés került előírásra, melyek közül 24 intézkedés határideje járt le 2018. 
december 31-ig. 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. A korábbi 
időszakról áthúzódó intézkedésekkel együtt a maradéktalanul végrehajtott intézkedések 
aránya 90 %-os teljesítést mutat. 
 
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 2018. 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. 
 
 
Az 1. NKFI Hivatal cím 2018. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége 
 
A 2018. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 3.950 millió forint, 
amelynek fedezetét a 2.260 millió forint összegű bevétel és az 1.690,0 millió forint összegű 
támogatás biztosítja.  
 
A 2017. évi teljesítéshez képest a 2018. évi kiadási előirányzat felhasználása 84,8%-ban 
realizálódott. A csökkenés elsősorban a 2017. évi alapkezelői díj fel nem használt része 
visszautalásának csökkenésével indokolható. Ez 2016-ban 924,9 millió forint volt, azonban a 
2017. évi fel nem használt alapkezelői díj összege 352,0 millió forintot tett ki. A bevételek a 
tárgyévi eredeti előirányzathoz képest 2,9 %-os növekedést mutatnak, mely többlet 
jellemzően a projektbevételekből származik. Az előző évihez képest a tárgyévi bevételi 
teljesítés 19,4 % -os csökkenést mutat, melynek oka az alapkezelői díj mértékének 
csökkenése 2.751,0 millió forintról 2.250,0 millió forintra. 
 
 
 

Megnevezés 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

eredeti 

előirányzat 

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
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Kiadás 4 223,0 3 950,0 3 950,0 4 319 ,0 3 663,3 86,7 84,8 

  
ebből: személyi 

juttatás 

1 491,5 2 021,8 2 021,8  1 881,3 1 448,2 97,1 77,0 

Bevétel 2 884,4 2 260,0 2 260,0 2 324,9 2 324,9 80,6 100,0 

Támogatás 893,0 1 690,0 1 690,0 1 182,3 1 182,3 132,4 100,0 

Költségvetési 

maradvány 

1 257,4 0 0 811,8 811,8 64,6 100,0 

Létszám (fő)  186 - - - 175 94,1 - 

 
A költségvetés végrehajtása során történt módosítások: 
 

 millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(fő) 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 950,0 2 260,0 1 690,0 2 021,8 245 

Módosítások jogcímenként *       

Előző évi maradvány igénybevétel 811,8 811,8  37,0   

PM/21224/2018.számú intézkedés alapján 

többlettámogatás a garantált bérminimum 

emeléséhez 

0,4  0,4 0,3   

462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, 1254/2018. 

(V.31.) Korm. határozat alapján 

többlettámogatás biztosítása a 2018. évi 

kompenzáció fedezetére 

0,5  0,5 0,4   

Miniszterelnökségtől EU üléseire kiutazók 

utazási költségeinek térítése 
0,6 0,6     

Nemzetközi projektekből származó bevétel 41,1 41,1  29,1  

Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-

PM-KEF háromoldalú megállapodás alapján 
-99,1  -99,1 -2,5   

Rovatok közötti átcsoportosítás háromoldalú 

megállapodás alapján (NKFIH-PM-KEF) 
   -4,8   

Működési többletbevétel előirányzat növekedése 23,2 23,2  15,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  -406,0  -406,0 -166,0   

Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM 

közötti megállapodás alapján 
-3,5,  -3,5    

Intézményi hatáskörű átcsoportosítás, 

teljesítésekhez és az év végi 

kötelezettségvállalásokhoz a rovatok között 

személyi juttatásból dologi kiadásokra 

   -49,7  

2018. évi módosított előirányzat 4 319,0 3136,7 1 182,3 1 881,3 193 

 
Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte: 
 
- a 2017. évi maradvány igénybevétele 811,8 millió forint összegben növelte a tárgyévi 
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kiadási előirányzatot; 
- a PM/21224/2018. iktatószámú intézkedése alapján a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum 2018. évi emelésének következtében 0,4 millió 
forint, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) 
Korm. határozat alapján 0,5 millió forint többlettámogatás érkezett; 

- a Miniszterelnökség által megtérített utazási költségtérítések 0,6 millió forinttal emelték 
a kiadási előirányzatot;  

- a működési előirányzat soron az útiköltség térítések és rezsi költségtérítések 23,2 millió 
forint többletbevételt eredményeztek; 

- a nemzetközi és hazai projektekhez kapcsolódóan összesen 41,1 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. 2018-
ban az átcsoportosított összeg 99,1 millió forint; 

- a hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében fejezeten belül a Nemzetközi tagdíjak 
alcím javára 306,0 millió forint, az ELI-HU Nkft. felhalmozási kiadásainak 
támogatására 100,0 millió forint összegű 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 2018. 
évben 3,5 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra. 

 

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 látta el a Bay Zoltán Nkft. állami tulajdonú társasági részesedésével 
kapcsolatos részvényesi feladatokat. Az 1/2018. (VI.25.) az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló NVTNM rendelet hatályba lépésével 
(2018.06.26.) az MNV Zrt elkészítette az állami tulajdonú részesedés átadás-átvételéről szóló 
megállapodást (SZT-119.913). A 3/2018. (VIII.1) NVTNM rendelet alapján a részesedés 
értékét az NKFI Hivatal 2018. augusztus 1. napjával kivezette és átadta a minisztérium 
részére. Az NKFI Hivatal az állami tulajdonú részesedés értékét 2018.06.26 és 2018.08.01. 
napja közötti időtartamra rögzítette a könyveiben. 
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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 
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 387 323,3 1% 
0,08 millió 

forint 
358,7 Tagi hozzájárulás  

ELI-HU Nkft. 42,6 90,48 % 
38,5 millió 

forint 
2806,5 

Működési 

költségeinek és egyéb 

ráfordításainak 

finanszírozásához 

nyújtott 2018. évi 

támogatás 

 
Az NKFI Hivatal jogelődeitől származó, de az NKFI Hivatal közfeladatainak ellátásához már 
nem szükséges irodabútorok hasznosítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdésére és a 35. § (2) bekezdés i) pontjára, 
illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) 25. § és 48. §-aira figyelemmel – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
előzetes tájékoztatását követően – ingóságok vagyonkezelői jogának és tulajdonjogának 
átadására tettünk javaslatot. A Magyar Állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásában és az NKFI Hivatal vagyonkezelésében levő irodabútorok eladási árának 
megállapítása érdekében független szakértő került felkérésre, aki az ingóságok forgalmi 
értékét bruttó 1,6 millió forintban állapította meg nulla forintos könyvszerinti érték mellett. A 
Bay Zoltán Nkft részére a használaton kívüli irodabútorok értékesítése megtörtént. 
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A feleslegessé vált, használaton kívüli irodabútorok és informatikai eszközök vagyonkezelői 
jogának átadásával kapcsolatban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: 
ÁEEK) kinyilvánította szándékát az ingóságok átvételét illetően. Mivel az ÁEEK az 
ingóságokat feladatellátása érdekében veszi igénybe, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése rendelkezéseivel összhangban lehetőség 
volt a vagyonkezelői jog egymás közt történő, ellenérték nélküli átruházására 26,5 millió 
forintos nyilvántartási értéken. 
 
Az NKFI Hivatal a 2018. év során immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök 
beszerzésére 47,9 millió forintot fordított. Többek között a Microsoft licencek, egyéb 
berendezési tárgyak, informatikai eszközök (adapterek, nyomtatók) és műszaki cikkek 
beszerzése a hivatali munkavégzéshez elengedhetetlen volt. 
 
A feleslegessé vált, megrongálódott, használaton kívül helyezett, egyéb gépek, berendezések 
selejtezésére egy alkalommal került sor. A selejtezett eszközök bruttó értéke – összesen 3,0 
millió forint értékben – kivezetésre került a nyilvántartásból.  
 
Az NKFI Hivatal költségvetésében 2017-ben összesen 811,8 millió forint maradvány 
keletkezett, melyből a 2018. évben 811,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány kifizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg visszafizetésre 
került a központi költségvetésbe. 
 
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2018. évi előirányzatainak 
felhasználását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe 
sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII.13.) 
NKFIH utasítás határozza meg, melynek módosítását az 5/2018. (V.4.) NKFIH utasítás 
szabályozta. 
 
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 2018-ban 
 millió forintban, egy tizedessel 
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Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 403,4 0 3 403,4 

Módosítások jogcímenként *    

Előző évi maradvány igénybevétele 5,6 5,6  

Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről 306,0  306,0 

2018. évi módosított előirányzat 3 715,0 5,6 3 709,4 

 
A Nemzetközi tagdíjak alcím a 2018. 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 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

eredeti 

előirányzat 

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 387,7 3 403,4 3 403,4 3 715,0 3 715,0 109,7 100,0 

Bevétel 498,9 0 0 5,6 5,6 1,1 100,0 

Támogatás 2 894,4 3403,4 3 403,4 3 709,4 3 709,4 128,2 100,0 

 
A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 3.403,4 millió forint volt, ami év közben 
3.715,0 millió forintra változott. Az eredeti előirányzat a 2017.évi maradvány 
igénybevételével 5,6 millió forinttal, valamint az 1. cím NKFI Hivatal terhére 306,0 millió 
forint összegben fejezeten belüli átcsoportosítással növekedett, ezáltal biztosítva a 2018. év 
végén fizetendő kutatási infrastruktúrák tagi hozzájárulását. 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

 - egyéb (nemzetközi szervezet – 20 db) 3 715,0  3 715,0 

Összes kifizetés 3 715,0  3 715,0 

 
A 2018. év végén maradvány nem 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 1806/2018. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján. 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 39,7 0 39,7 

Módosítások jogcímenként *       

1806/2018. (XII.23.) Korm. határozat végrehajtása -39,7   -39,7 

2018. évi módosított előirányzat 0 0 0 

 

Megnevezés 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

eredeti 

előirányzat 

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

módosított 

előirányzat 

2018. 

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  - -  

 
 
2/5. 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.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal 
támogatási szerződés keretében, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott formában, 
2.806,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ELI-HU Nkft. részére: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 663,2 0 2 663,2 

Módosítások jogcímenként *       

Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről 100,0  100,0 

ELI-HU Nkft. 2016. évi fel nem használt támogatása 43,3 43,3  

2018. évi módosított előirányzat 2 806,5 43,3 2 763,2 

 
Az ELI-HU Nkft. a 2017. évi támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolt a felmerülő 
költségeivel és ráfordításaival, a fel nem használt támogatás összegét visszautalta (43,3 millió 
forint), ami a 2018.év végén felhalmozási kiadásainak forrásaként visszarendezésre került. 
 
Az előirányzat a fejezeten belüli 100,0 millió forint összegű átcsoportosítással növekedett az 
1. cím NKFI Hivatal terhére, ezáltal biztosítva a 2018. évi további felhalmozási költségekhez 

4695



 

 

való hozzájárulást. 
 

Megnevezés 

2017. 

évi tény 

2018. évi 

eredeti 

előirányzat 

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

módosított 

előirányzat 

2018. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 988,3 2 663,2 2 663,2 2 806,5 2 806,5 93,9 100,0 

Bevétel 65,1 0 0 43,3 43,3 66,5 100,0 

Támogatás 1 623,2 2 663,2 2 663,2 2 763,2 2 763,2 170,2  100,0 

Költségvetési maradvány 1 300,0 0 0 0 0  0 0 

 
Az NKFI Hivatal rendelkezésére álló kiadási előirányzatok, illetve azok felhasználása 
összességében biztosították a szervezet célszerinti, gazdaságos és hatékony működését. 
 
Az előirányzaton 2018-ban nem keletkezett maradvány. 
 
Budapest, 2019. július 22. 
 
 

4696



2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

KIADÁSOK 10 599,0 10 056,3 -- 10 184,8853,5-30,5-38,810 056,3 10 840,5

1. Költségvetési szerv 4 223,0 3 950,0 -- 3 663,3853,5-485,40,93 950,0 4 319,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 1 491,5 2 021,8 -- 1 448,211,6-152,80,72 021,8 1 881,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 396,4 436,3 -- 362,73,8--0,2436,3 440,3

01/03  Dologi kiadások 1 053,5 1 426,9 -- 918,0-38,7-326,2--1 426,9 1 062,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 269,9 -- -- 911,9911,9------ 911,9

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

02/06  Beruházások 11,7 65,0 -- 20,0-37,6-6,4--65,0 21,0

02/07  Felújítások -- -- -- 2,52,5------ 2,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 376,0 6 106,3 -- 6 521,5--454,9-39,76 106,3 6 521,5

6 376,0 6 106,3 -- 6 521,5--454,9-39,76 106,3 6 521,5

BEVÉTELEK 3 448,4 2 260,0 -- 2 368,241,766,5--2 260,0 2 368,2

1. Költségvetési szerv 2 884,4 2 260,0 -- 2 324,941,723,2--2 260,0 2 324,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 564,0 -- -- 43,3--43,3---- 43,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 557,4 -- -- 817,4811,85,6---- 817,4

1. Költségvetési szerv 1 257,4 -- -- 811,8811,8------ 811,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 300,0 -- -- 5,6--5,6---- 5,6

TÁMOGATÁSOK 5 410,6 7 796,3 -- 7 654,9---102,6-38,87 796,3 7 654,9

1. Költségvetési szerv 893,0 1 690,0 -- 1 182,3---508,60,91 690,0 1 182,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 517,6 6 106,3 -- 6 472,6--406,0-39,76 106,3 6 472,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 186,0 -- -- 175,0-------- --

1. Költségvetési szerv 186,0 -- -- 175,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 817,4 -- -- -- -- -- -- -- 655,7
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

NKFI Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )1

KIADÁSOK 4 223,0 3 950,0 -- 3 663,3853,5-485,40,93 950,0 4 319,0

1 Működési költségvetés 4 211,3 3 885,0 -- 3 640,8888,6-479,00,93 885,0 4 295,5

 / 1 Személyi juttatások 1 491,5 2 021,8 -- 1 448,211,6-152,80,72 021,8 1 881,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 254,0 1 689,3 -- 1 242,1------1 689,3 1 544,0

Külső személyi juttatások 237,5 332,5 -- 206,1------332,5 337,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

396,4 436,3 -- 362,73,8--0,2436,3 440,3

 / 3 Dologi kiadások 1 053,5 1 426,9 -- 918,0-38,7-326,2--1 426,9 1 062,0

Készletbeszerzés 7,5 37,2 -- 2,1------37,2 5,0

Kommunikációs szolgáltatások 180,1 199,9 -- 182,5------199,9 190,6

Szolgáltatási kiadások 660,7 794,3 -- 528,9------794,3 640,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 68,4 180,5 -- 77,7------180,5 86,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 136,8 215,0 -- 126,8------215,0 138,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 269,9 -- -- 911,9911,9------ 911,9

Nemzetközi kötelezettségek 38,7 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,2-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 228,2 -- -- 911,7-------- 911,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,7 65,0 -- 22,5-35,1-6,4--65,0 23,5

 / 6 Beruházások 11,7 65,0 -- 20,0-37,6-6,4--65,0 21,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,6 12,0 -- 3,3------12,0 3,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2,5 -- --------2,5 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,1 17,1 -- 9,0------17,1 9,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,5 19,6 -- 3,4------19,6 4,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,5 13,8 -- 4,3------13,8 4,3

 / 7 Felújítások -- -- -- 2,52,5------ 2,5

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 2,0-------- 2,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,5-------- 0,5

BEVÉTELEK 2 884,4 2 260,0 -- 2 324,941,723,2--2 260,0 2 324,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 783,5 2 200,0 -- 2 200,60,6----2 200,0 2 200,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 783,5 2 200,0 -- 2 200,6------2 200,0 2 200,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 38,4 10,0 -- 31,6--21,6--10,0 31,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 38,4 10,0 -- 31,6------10,0 31,6

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 1,6-------- 1,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 12,5 -- -- 41,141,1------ 41,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 12,5 -- -- 41,1-------- 41,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 257,4 -- -- 811,8811,8------ 811,8

8 Maradvány igénybevétele 1 257,4 -- -- 811,8811,8------ 811,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 257,4 -- -- 811,8811,8------ 811,8

Maradvány igénybevétele 1 257,4 -- -- 811,8811,8------ 811,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 257,4 -- -- 811,8-------- 811,8

TÁMOGATÁSOK 893,0 1 690,0 -- 1 182,3---508,60,91 690,0 1 182,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 893,0 1 690,0 -- 1 182,3---508,60,91 690,0 1 182,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 893,0 1 690,0 -- 1 182,3---508,60,91 690,0 1 182,3

Központi, irányító szervi támogatás 893,0 1 690,0 -- 1 182,3---508,60,91 690,0 1 182,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 186,0 -- -- 175,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 811,8 -- -- -- -- -- -- -- 655,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

Nemzetközi tagdíjak ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )12

KIADÁSOK 3 387,7 3 403,4 -- 3 715,0--311,6--3 403,4 3 715,0

1 Működési költségvetés 3 387,7 3 403,4 -- 3 715,0--311,6--3 403,4 3 715,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 387,7 3 403,4 -- 3 715,0--311,6--3 403,4 3 715,0

Nemzetközi kötelezettségek 3 349,1 3 403,4 -- 3 715,0------3 403,4 3 715,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 38,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 498,9 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 498,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

498,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 5,6-------- 5,6

TÁMOGATÁSOK 2 894,4 3 403,4 -- 3 709,4--306,0--3 403,4 3 709,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 894,4 3 403,4 -- 3 709,4--306,0--3 403,4 3 709,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 894,4 3 403,4 -- 3 709,4--306,0--3 403,4 3 709,4

Központi, irányító szervi támogatás 2 894,4 3 403,4 -- 3 709,4--306,0--3 403,4 3 709,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,6 -- -- -- -- -- -- -- --

4699



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

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 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 39,7 -- -------39,739,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 39,7 -- -------39,739,7 --

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

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01429 Műszaki 
fejlesztés (nem bontott) )

52

KIADÁSOK 2 988,3 2 663,2 -- 2 806,5--143,3--2 663,2 2 806,5

1 Működési költségvetés 1 481,9 2 663,2 -- 2 572,6---90,6--2 663,2 2 572,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 481,9 2 663,2 -- 2 572,6---90,6--2 663,2 2 572,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 481,9 2 663,2 -- 2 572,6------2 663,2 2 572,6

2 Felhalmozási költségvetés 1 506,4 -- -- 233,9--233,9---- 233,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 506,4 -- -- 233,9--233,9---- 233,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 506,4 -- -- 233,9-------- 233,9

BEVÉTELEK 65,1 -- -- 43,3--43,3---- 43,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 65,1 -- -- 43,3--43,3---- 43,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 65,1 -- -- 43,3-------- 43,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 300,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 1 300,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 300,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1 300,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 300,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 623,2 2 663,2 -- 2 763,2--100,0--2 663,2 2 763,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 623,2 2 663,2 -- 2 763,2--100,0--2 663,2 2 763,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 623,2 2 663,2 -- 2 763,2--100,0--2 663,2 2 763,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 623,2 2 663,2 -- 2 763,2--100,0--2 663,2 2 763,2

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

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

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

18 148 2001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 32 196 0463

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

207 729 92426

I.  besorolási osztály összesen 573 283 913128

II.  besorolási osztály összesen 18 838 7187

III.  besorolási osztály összesen 5 116 0042

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

855 312 805167

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

2 877 9991

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

22 370 9167

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 25 248 9158

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 880 561 720175

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

0156

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0191

Üres álláshelyek száma az időszak végén 057

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 039

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

0175

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 028
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2018. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

1 NKFI Hivatal

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

18 148 2001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 32 196 0463

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

207 729 92426

I.  besorolási osztály összesen 573 283 913128

II.  besorolási osztály összesen 18 838 7187

III.  besorolási osztály összesen 5 116 0042

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

855 312 805167

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

2 877 9991

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

22 370 9167

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 25 248 9158

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 880 561 720175

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

156

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 191

Üres álláshelyek száma az időszak végén 57

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 39

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

175

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 28
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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 1 080 794,7 millió forint volt 2018-ban, 
amely összeg 50 957,4 millió forinttal (4,9%-kal) haladja meg az 
1 029 837,3 millió forintos előirányzatot. Ezen belül a kamatkiadás 
1 048 362,0 millió forint volt, ami 70 062,3 millió forinttal (7,2%-kal) haladta meg a 
978 299,7 millió forintos előirányzatot. 

Az államadósság utáni kamatkiadásoknak az előirányzathoz viszonyított 
70 062,3 millió forintos többletkiadását a kedvező piaci helyzetben megvalósított, a 
tervezettet meghaladó csereaukciók, valamint a tervezetthez képest magasabb összegű és 
hosszabb futamidejű hiányt finanszírozó államkötvény és hosszú futamidejű lakossági 
értékesítés okozta. Növelte továbbá a kamatkiadásokat az eredetileg tervezettnél 
magasabb pénzforgalmi szemléletű költségvetési hiány és a kedvezőtlenebb lefutású 
nettó finanszírozási igény finanszírozása. A visszavásárlások és csereaukciók közvetett 
hatásaként ugyanakkor módosult a finanszírozási és a kamatkiadási szerkezet, az 
adósságon belül csökkent a korábban kibocsátott, magasabb kamatozású elemek súlya, 
amely a tervezetnél alacsonyabb hozamszint és hitelkamatok mellett csökkentőleg hatott 
a kamatkiadásokra. 

2018-ban a költségvetés kamatbevételei 47 085,1 millió forinttal voltak magasabbak a 
tervezettnél, azaz a kiadások nagyobb mértékben emelkedtek, mint a bevételek. A nettó 
kamatkiadások mindösszesen 22 977,2 millió forint összeggel haladták meg a terveket. A 
nettó eredményszemléletű kamatkiadás 925 278,0 millió forint volt 2018-ban, ami 3,7%-
kal kisebb a tervezett 960 467,6 millió forinthoz képest. 

1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 

A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 6264,9 millió forinttal lettek alacsonyabbak 
az előirányzatnál, és 200 496,2 millió forintot tettek ki. A devizában fennálló hiteleknél 
4337,8 millió forint kiadáscsökkenés, a devizakötvényeknél további 1436,3 millió forint 
kiadáscsökkenés valósult meg. A tervekhez képesti kamatkiadás csökkenést a nem 
tervezett 2017 és 2018 év közbeni devizakötvény-visszavásárlás és devizahitel 
előtörlesztés okozták. A kamatmegtakarítást növelte az ún. mark-to-market betétek utáni 
negatív kamatok összege, és az alacsony kamatszint. 

Ezzel szemben a nem tervezett devizakötvény-kibocsátás miatti kamatkiadások növelték 
a kiadásokat. A piaci devizakötvények 2018 év közbeni eredetileg nem tervezett 
visszavásárlása, amelynek következtében a visszavásárolt devizakötvények előrehozott 
kamatfizetésére került sor, is hozzájárult a kiadások emelkedéséhez. 

2018-ban az euró átlagos árfolyama 318,87 Ft/euró volt, ami jelentősen gyengébb az 
előirányzatkor tervezett 309,30 Ft/eurónál. 2018. év végén a tervezett árfolyamhoz képest 
számottevő gyengülés következett be, a forint 321,51 Ft/euró árfolyammal zárt. 

A devizahitelek kamatelszámolásai címsoron a kifizetett kamatok összesen 
4337,8 millió forinttal lettek alacsonyabbak a tervezettnél, és 21 401,0 millió forintot 
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tettek ki. Ezen címsoron található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől 
felvett 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 111,9 millió forinttal lettek magasabbak a tervezettnél, és 
20 686,3 millió forintot tettek ki. A növekedést alapvetően a tervekhez képesti magas 
átlag árfolyam okozta, amely hatást gyengítette a tervezettől kissé alacsonyabb 
kamatszint. A 2018 során folytatódó kamatcsökkenés következtében év végén 0%-os 
kamatozású volt az összes devizahitel 17,4%-a. 

Az Európai Beruházási Banktól felvett devizahitelek után fizetett kamatok összege 
18 608,0 millió forintot tett ki, ami 0,6%-kal magasabb az eredeti előirányzathoz képest. 
A tervezetnél 113,9 millió forinttal magasabb devizakamat alapvetően az 
árfolyamváltozás kedvezőtlen hatásának eredménye. 

Az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felvett hitelek esetében, az árfolyamgyengülés 
hatását ellentételezve, a hozamok csökkenése eredményezte a kiadások csökkenését. 
Ezen a soron 2,0 millió forinttal lett alacsonyabb a kamatkiadás, és 2078,3 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. A 152,6 millió forint kiadás a kamatszint csökkenése és a nem 
tervezett előtörlesztések következtében 1167,4 millió forinttal kisebb a tervezettnél. Az 
egyéb devizahitelek között került szintén 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. 3282,3 millió forinttal kisebb 
kamatkiadás jelentkezett ezen az előirányzaton, mivel a Paks 2 beruházással kapcsolatban 
2017-ben lehívott hitelrész 2018 májusában előtörlesztésre került, így kamatfizetési 
időszak lerövidült 2018-ban. 

A központi költségvetés által 1999-től kibocsátott nemzetközi devizakötvények után 
175 395,9 millió forint összegű kamatkiadást fizetett a központi költségvetés. A 
tervekhez képest 1397,5 millió forinttal alacsonyabb összeg elsősorban a tervekben nem 
szereplő 2017. és 2018. év közbeni devizakötvény visszavásárlása és nem tervezett 
devizakötvény-kibocsátás miatti volumenhatás okán tért el a tervektől. A csökkenést csak 
kismértékben ellensúlyozta a tervhez képest gyengébb devizaárfolyam. 

A belföldi devizakötvények, azaz a Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP) kamata 
4190,1 millió forintot tett ki 2018-ban, amely a csökkenő hozamok következtében 
38,8 millió forinttal kisebb a tervezettnél. 

Elszámolásra került 490,8 millió forint negatív kamatkiadás 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 
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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. A partnerek folyamatosan jelentős 
összegű devizabetétet helyeztek el 2018 során. E betétekre a negatív pénzpiaci kamatok 
miatt az azokat elhelyező bankok fizették a kamatot, ami kamatkiadás csökkentésként lett 
elszámolva. 

Ugyanitt került elszámolásra a rulírozó hitelek – rövid távú likviditáskezelési célból 
fenntartott készenléti hitelek – igénybevétele után megfizetett kamat összege is. 

2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 
 
A forintadósság kamatkiadásai 2018-ban 847 865,8 millió forintot tettek ki, amely 
76 327,2 millió forinttal nagyobb az előirányzatnál. 

A forinthitelek kamatkiadása összességében 8893,1 millió forinttal lett kisebb az 
előirányzatnál, és 25 575,9 millió forintot tett ki. A kiadáscsökkenés a volumen és 
szerkezeti hatás, valamint a hozamhatás egymással ellentétes hatásainak eredményeként 
valósult meg. Az Európa Tanács Fejlesztési Banktól lehívott hitelek esetében a tényleges 
kamatkiadás magasabb volt a tervezettnél, a kamatszint csökkentések ellenére a 
volumenhatás eredményeként 17,2 millió forintos többletkiadás jelentkezett. Az Európai 
Beruházási Banktól felvett projektfinanszírozó hitelek összege kisebb volt, mint a 
tervekben szereplő hitelek nagysága, ennek valamint a kamatszint csökkenések 
eredményeképpen ezen hitelek esetében 8910,3 millió forintos kamatmegtakarítás 
mutatkozott az eredetileg tervezetthez képest. 

A forint államkötvények kamatkiadásai 746 476,1 millió forintot tettek ki 2018-ban, 
amely 95 839,6 millió forinttal magasabb az előirányzatnál. A kamatkiadások alapvetően 
a megemelt kibocsátások, kötvénycsereaukciók és visszavásárlások következtében 
nőttek, illetve a megnövekedett lakossági értékesítések is emelték a kamatot. A 
forinthozamok csökkenése részben ellensúlyozta a kiadások emelkedését. 

A piaci értékesítésű államkötvények kamatkiadásai 14,8%-kal, azaz 
95 957,2 millió forinttal haladták meg az előirányzatot, és 746 468,3 millió forintot tettek 
ki, amelyből a lakossági piaci kötvények kamata 126 378,8 millió forintot képviselt. A 
többletkiadásokat két ellentétes irányú hatás befolyásolta: a kedvező piaci helyzetben, 
részben a tervezettnél magasabb hiány miatt a terveket meghaladó kibocsátások, 
csereaukciók és visszavásárlások növelték, a tervektől elmaradó hozamok pedig 
csökkentették a kiadásokat. A másodpiaci műveletek (kötvény-visszavásárlások, kötvény 
cserék, tőzsdén kívüli (OTC) és hálózati visszavásárlások) során az alacsonyabb 
kamatszint - és a tervezettnél nagyobb mennyiség esetében - árfolyamveszteség 
jelentkezik, ami növeli a kamatkiadásokat. Az államkötvények lejáratát simító, és ezáltal 
a költségvetés finanszírozásának biztonságát növelő kötvény visszavásárlások és 
kötvénycserék esetében ez az árfolyamveszteség valójában az eredeti lejáratig terjedő 
időszakra jutó kamatkiadás előrehozását jelenti, így ezzel a többlet kamatfizetéssel a 
jövőbeni kamatkiadások csökkennek. 

4707



 

A nem piaci értékesítésű államkötvények 7,8 millió forintos kamatkiadása 
117,6 millió forinttal lett kisebb az előirányzatnál, köszönhetően a változó kamatozású 
államkötvények csökkenő hozamának. 

A kincstárjegyek 75 880,3 millió forint összegű kamatkiadása 9245,0 millió forinttal 
alacsonyabb a tervnél. Ezen belül a diszkontkincstárjegyek után kifizetett 
845,2 millió forint kamat 4719,0 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat összege. A 
diszkontkincstárjegyek esetén ez a megtakarítás a tervezetthez képest magasabb állomány 
ellenére, a hozamok tartósan alacsony, nulla közeli szinten maradása miatti alakult ki. A 
lakossági kincstárjegyek kamatkiadása 75 035,1 millió forintot tett ki, amely 
4526,0 millió forinttal kisebb a tervezettnél. A csökkenés a tavalyi évi sikeres futamidő 
növelés következménye, amely során a rövidebb futamidejű, éven belül lejáró 
kincstárjegyekből a hosszabb futamidejű állampapírokba terelődött a kereslet egy része és 
ezáltal a kamatfizetés is, így a lakossági kincstárjegy értékesítés a tervezettől elmaradt. 
Ez összességében 3676,5 millió forinttal csökkentette a kiadásokat. A kisebb lakossági 
kereslet hátterében részben az áll, hogy az ÁKK 2018 során szűkítette a lakossági 
állampapírok vásárlói körét annak érdekében, hogy a lakossági állampapírok elsősorban a 
háztartások tulajdonában legyenek. A tervezettnél nagyobb mértékben csökkenő 
hozamok még további 849,5 millió forinttal kisebb kiadást eredményeztek. 
Likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi Kincstári Egységes Számla (KESZ) 
sávban tartására szolgálnak a repóügyletek. Ezen ügyletek kamatkiadása jelentősen 
elmaradt a tervezettől 2018-ban, amely az aktív repó állomány magas szintjének, 
valamint a kamatszint csökkenésnek köszönhetően 66,5 millió forint negatív 
kamatkiadást eredményezett. 

3. Cím: Egyéb költségek 

Az adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai cím együttes összege 
32 432,7 millió forintot tett ki, amely 19 104,9 millió forinttal kisebb kiadást 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 előirányzattól elmaradó 
teljesülés döntően az értékesítési jutalékok 2018-ban több lépésben végrehajtott jelentős 
csökkentésének tudható be. 

A piaci kibocsátásokhoz, hitelfelvételekhez kapcsolódó forint- és devizajutalékok 
29 305,0 millió forintot tettek ki 2018-ban, amelyek a tervekhez képest 
19 090,9 millió forinttal lettek alacsonyabbak. A forintjutalék-kiadás a lakossági 
értékpapírok nettó értékesítés növekedésének ellenére, 19 347,3 millió forinttal lett 
alacsonyabb a tervekhez képest, a lakossági állampapírok után kifizetett értékesítési 
jutalékok összege így 26 845,1 millió forintot tett ki. A csökkenés hátterében a 2018-ban 
több lépésben végrehajtott jelentős jutalékmérték csökkentések állnak. 

A devizajutalékok összege 256,4 millió forinttal meghaladta a terveket, és 
2459,9 millió forintot tett ki. A növekedést a nem tervezett devizakötvénykibocsátás 
költségei és a tervezetthez képest gyengébb devizaárfolyam okozta. 
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A tervekhez képest kissé nagyobb összegű belföldi P€MÁP devizakötvény kibocsátás 
szintén növelte a jutalék kifizetések összegét. 

Az állampapírok lakossági értékesítését támogató kommunikációs kiadások összege 
1936,0 millió forintot tett ki, ami kis mértékben 14,0 millió forinttal elmaradt az 
előirányzattól. 

Az adósságkezelés költségei az előirányzattal egyezően 1191,7 millió forintot tettek ki. 

BEVÉTELEK 
 
A központi költségvetés adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
bevételi összege 120 545,2 millió forint volt, amely 47 085,1 millió forint többletbevételt 
jelent a költségvetési előirányzathoz képest. A túlteljesítéshez a forintadósság és 
követelések kamatbevételi többlete 49 609,4 millió forinttal, az adósság és 
követeléskezelés kapcsán felmerült bevétel 20,2 millió forinttal járult hozzá, a deviza 
kamatbevétel pedig 2544,5 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 2158,0 millió forint összegű 
kamatbevétellel számolt, ehhez képest a tényleges negatív bevétel 386,5 millió forintot 
ért el. 

A belföldi devizakötvény, a P€MÁP kamatbevétel összege 108,2 millió forinttal 
magasabb a tervezettnél, összesen 303,8 millió forintos bevétel teljesült. A deviza 
kamatbevétel a P€MÁP értékesítése során elszámolt felhalmozott kamatbevételből és a 
visszaváltáskor elszámolt árfolyamnyereségből származott. Az év folyamán a P€MÁP 
tervezettnél kissé nagyobb volumenű értékesítése, valamint a nem tervezett 
visszaváltások miatt alakult magasabban a bevétel a tervezettnél, amelyet a tervhez 
képest alacsonyabb kamatláb csökkentett. A belföldi devizakötények tényleges 
értékesítésének összege 38 986,5 millió forint volt, a tervezett 30 940,0 millió forinttal 
szemben. 

Az egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai címen kerültek elszámolásra a máshová 
nem sorolható devizaműveletekhez kapcsolódó kamatelszámolások. A deviza swap 
műveletek, a mark-to-market betétműveletek utáni kamatelszámolások, a negatív 
kamatelszámolások, amelyek utáni kamatok negatív bevételei 690,3 millió forintot tettek 
ki 2018-ban. 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 deviza betétekre negatív kamatláb került 
felszámításra. 

2. Cím: Forintban fennálló adósság és követelések kamatbevételei 

A forint államadósságból- és követelésekből származó kamatbevételek jelentős összeget, 
120 911,5 millió forint bevételt értek el 2018-ban. A 49 609,4 millió forintos túlteljesülés 
döntően az államkötvény aukciókhoz és csereaukciókhoz kapcsolódik. Az 
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államkötvények többszöri, terveket meghaladó aukciós értékesítése, az államkötvények 
csereaukciója és tőzsdén kívüli (OTC) ügyletek során az alacsony szintre csökkent piaci 
hozamok miatt az értékesítés árfolyamnyereséggel történt. A keletkező árfolyamnyereség 
és felhalmozott kamatbevétel 61 032,1 millió forinttal haladta meg az eredetileg tervezett 
szintet. A tervekhez képest az aukciókon jelentkező jelentős érdeklődés miatt 
rendszeresen megemelésre került az értékesítés. Szintén emelte az értékesítést és így a 
kamatbevételeket a tervezett volument lényegesen meghaladó kötvénycsere program, 
amelynek keretében megvalósult a rövid futamidejű kötvények hosszabb futamidejű 
kötvényre történő cseréje. A hosszú futamidejű lakossági állampapírok kamatbevétele 
11 244,9 millió forinttal maradt el a tervezettől az újonnan kibocsátott Prémium Magyar 
Állampapírok tervezettől eltérő kamatperiódusából és kibocsátásából fakadóan. 

A kincstárjegyek felhalmozott kamata 91,0 millió forintot tett ki, ami a kincstári 
hálózatban visszaváltott kincstárjegyek többletbevétele. A repóműveletekhez kapcsolódó 
kamatbevétel 79,7 millió forintot ért el, amely a tervezettől elmaradó volumen és 
hozamhatásnak köszönhetően 250,2 millió forinttal kisebb a tervezetthez képest. 

A kamatbevételek további tétele a Kincstári Egységes Számla után az MNB által fizetett 
kamatból származik. 2017 szeptemberétől az MNB ezen a jogcímen a HUFONIA index 
mértékével megegyező kamatot fizeti, ami az elmúlt években nullához közeli kamatot 
jelentett, így ezen a címen előirányzat tervezésére nem került sor. 2018-ban 
18,6 millió forint negatív kamatbevétel keletkezett ezen a soron. 

3. Cím: Egyéb költségek 

Az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 
20,2 millió forint összegű bevétel keletkezett, amely a magyar állampapírok 
népszerűsítését célzó 2017. évi marketingforgalomhoz kapcsolódóan utólag adott 
engedmény elszámolása. 
 
Budapest, 2019. augusztus 19. 
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2018. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK 1 141 599,1 1 029 837,3 -- 1 080 794,7-----33 000,01 029 837,3 996 837,3

3. Központi előirányzat 1 141 599,1 1 029 837,3 -- 1 080 794,7-----33 000,01 029 837,3 996 837,3

1 141 599,1 1 029 837,3 -- 1 080 794,7-----33 000,01 029 837,3 996 837,3

BEVÉTELEK 104 268,3 73 460,1 -- 120 545,2------73 460,1 73 460,1

3. Központi előirányzat 104 268,3 73 460,1 -- 120 545,2------73 460,1 73 460,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2018. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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 21 957,0 20 574,4 -- 20 686,3------20 574,4 20 574,4

1 Működési költségvetés 21 957,0 20 574,4 -- 20 686,3------20 574,4 20 574,4

 / 3 Dologi kiadások 21 957,0 20 574,4 -- 20 686,3------20 574,4 20 574,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 21 957,0 20 574,4 -- 20 686,3------20 574,4 20 574,4

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 1

KIADÁSOK 205,7 1 320,0 -- 152,6------1 320,0 1 320,0

1 Működési költségvetés 205,7 1 320,0 -- 152,6------1 320,0 1 320,0

 / 3 Dologi kiadások 205,7 1 320,0 -- 152,6------1 320,0 1 320,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 205,7 1 320,0 -- 152,6------1 320,0 1 320,0

Átvállalt önkormányzati devizahitelek belföldi pénzintézetek felé ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 2

KIADÁSOK 927,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 927,7 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 927,7 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 927,7 -- -- ---------- --

Egyéb devizahitelek ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 3

KIADÁSOK 104,4 3 844,4 -- 562,1------3 844,4 3 844,4

1 Működési költségvetés 104,4 3 844,4 -- 562,1------3 844,4 3 844,4

 / 3 Dologi kiadások 104,4 3 844,4 -- 562,1------3 844,4 3 844,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 104,4 3 844,4 -- 562,1------3 844,4 3 844,4

Devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21

Nemzetközi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 1

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 1

KIADÁSOK 210 508,2 176 793,4 -- 175 395,9------176 793,4 176 793,4

1 Működési költségvetés 210 508,2 176 793,4 -- 175 395,9------176 793,4 176 793,4

 / 3 Dologi kiadások 210 508,2 176 793,4 -- 175 395,9------176 793,4 176 793,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 210 508,2 176 793,4 -- 175 395,9------176 793,4 176 793,4

Belföldi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 2

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 2 1

KIADÁSOK 19 884,0 4 228,9 -- 4 190,1------4 228,9 4 228,9

1 Működési költségvetés 19 884,0 4 228,9 -- 4 190,1------4 228,9 4 228,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2017. évi 

teljesítés

2018. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2018. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2018. évi 

módosított 

előirányzat

2018. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások 19 884,0 4 228,9 -- 4 190,1------4 228,9 4 228,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 884,0 4 228,9 -- 4 190,1------4 228,9 4 228,9

BEVÉTELEK 206,7 195,6 -- 303,8------195,6 195,6

4 Működési bevételek 206,7 195,6 -- 303,8------195,6 195,6

 / 8 Kamatbevételek 206,7 195,6 -- 303,8------195,6 195,6

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )31

KIADÁSOK -1 315,6 -- -- -490,8-------- --

1 Működési költségvetés -1 315,6 -- -- -490,8-------- --

 / 3 Dologi kiadások -1 315,6 -- -- -490,8-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -1 315,6 -- -- -490,8-------- --

BEVÉTELEK -1 631,9 1 962,4 -- -690,3------1 962,4 1 962,4

4 Működési bevételek -1 631,9 1 962,4 -- -690,3------1 962,4 1 962,4

 / 8 Kamatbevételek -1 631,9 1 962,4 -- -690,3------1 962,4 1 962,4

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 27 996,1 34 469,0 -- 25 575,9-----6 000,034 469,0 28 469,0

1 Működési költségvetés 27 996,1 34 469,0 -- 25 575,9-----6 000,034 469,0 28 469,0

 / 3 Dologi kiadások 27 996,1 34 469,0 -- 25 575,9-----6 000,034 469,0 28 469,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 27 996,1 34 469,0 -- 25 575,9------34 469,0 28 469,0

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 667 199,7 547 628,4 -- 620 089,5-----5 000,0547 628,4 542 628,4

1 Működési költségvetés 667 199,7 547 628,4 -- 620 089,5-----5 000,0547 628,4 542 628,4

 / 3 Dologi kiadások 667 199,7 547 628,4 -- 620 089,5-----5 000,0547 628,4 542 628,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 667 199,7 547 628,4 -- 620 089,5------547 628,4 542 628,4

BEVÉTELEK 94 672,9 49 888,2 -- 110 920,3------49 888,2 49 888,2

4 Működési bevételek 94 672,9 49 888,2 -- 110 920,3------49 888,2 49 888,2

 / 8 Kamatbevételek 94 672,9 49 888,2 -- 110 920,3------49 888,2 49 888,2

Lakossági kötvények ( 15011 Államadósság kezelése )22 1 2

KIADÁSOK 60 025,2 102 882,7 -- 126 378,8------102 882,7 102 882,7

1 Működési költségvetés 60 025,2 102 882,7 -- 126 378,8------102 882,7 102 882,7

 / 3 Dologi kiadások 60 025,2 102 882,7 -- 126 378,8------102 882,7 102 882,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 60 025,2 102 882,7 -- 126 378,8------102 882,7 102 882,7

BEVÉTELEK 10 849,8 21 084,0 -- 9 839,1------21 084,0 21 084,0

4 Működési bevételek 10 849,8 21 084,0 -- 9 839,1------21 084,0 21 084,0
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 / 8 Kamatbevételek 10 849,8 21 084,0 -- 9 839,1------21 084,0 21 084,0

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22 2

KIADÁSOK 321,3 125,4 -- 7,8------125,4 125,4

1 Működési költségvetés 321,3 125,4 -- 7,8------125,4 125,4

 / 3 Dologi kiadások 321,3 125,4 -- 7,8------125,4 125,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 321,3 125,4 -- 7,8------125,4 125,4

Kincstárjegyek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )32

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 1

KIADÁSOK 4 930,6 5 564,2 -- 845,2-----4 000,05 564,2 1 564,2

1 Működési költségvetés 4 930,6 5 564,2 -- 845,2-----4 000,05 564,2 1 564,2

 / 3 Dologi kiadások 4 930,6 5 564,2 -- 845,2-----4 000,05 564,2 1 564,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 930,6 5 564,2 -- 845,2------5 564,2 1 564,2

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 3,1-------- --

4 Működési bevételek 0,6 -- -- 3,1-------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,6 -- -- 3,1-------- --

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 2

KIADÁSOK 78 448,6 79 561,1 -- 75 035,1------79 561,1 79 561,1

1 Működési költségvetés 78 448,6 79 561,1 -- 75 035,1------79 561,1 79 561,1

 / 3 Dologi kiadások 78 448,6 79 561,1 -- 75 035,1------79 561,1 79 561,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 448,6 79 561,1 -- 75 035,1------79 561,1 79 561,1

BEVÉTELEK 94,1 -- -- 87,9-------- --

4 Működési bevételek 94,1 -- -- 87,9-------- --

 / 8 Kamatbevételek 94,1 -- -- 87,9-------- --

Repóügyletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )42

KIADÁSOK 58,9 1 307,8 -- -66,5------1 307,8 1 307,8

1 Működési költségvetés 58,9 1 307,8 -- -66,5------1 307,8 1 307,8

 / 3 Dologi kiadások 58,9 1 307,8 -- -66,5------1 307,8 1 307,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 58,9 1 307,8 -- -66,5------1 307,8 1 307,8

BEVÉTELEK 124,5 329,9 -- 79,7------329,9 329,9

4 Működési bevételek 124,5 329,9 -- 79,7------329,9 329,9

 / 8 Kamatbevételek 124,5 329,9 -- 79,7------329,9 329,9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )52

BEVÉTELEK -50,5 -- -- -18,6-------- --

4 Működési bevételek -50,5 -- -- -18,6-------- --

 / 8 Kamatbevételek -50,5 -- -- -18,6-------- --

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )3

Jutalékok és egyéb költségek ( 15011 Államadósság kezelése )13
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Deviza elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 1

KIADÁSOK 2 411,2 2 203,5 -- 2 459,9------2 203,5 2 203,5

1 Működési költségvetés 2 411,2 2 203,5 -- 2 459,9------2 203,5 2 203,5

 / 3 Dologi kiadások 2 411,2 2 203,5 -- 2 459,9------2 203,5 2 203,5

Szolgáltatási kiadások 2 411,2 2 203,5 -- 2 459,9------2 203,5 2 203,5

Forint elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 2

KIADÁSOK 44 844,3 46 192,4 -- 26 845,1-----18 000,046 192,4 28 192,4

1 Működési költségvetés 44 844,3 46 192,4 -- 26 845,1-----18 000,046 192,4 28 192,4

 / 3 Dologi kiadások 44 844,3 46 192,4 -- 26 845,1-----18 000,046 192,4 28 192,4

Szolgáltatási kiadások 44 844,3 46 192,4 -- 26 845,1------46 192,4 28 192,4

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások ( 15011 Államadósság kezelése )23

KIADÁSOK 1 935,9 1 950,0 -- 1 936,0------1 950,0 1 950,0

1 Működési költségvetés 1 935,9 1 950,0 -- 1 936,0------1 950,0 1 950,0

 / 3 Dologi kiadások 1 935,9 1 950,0 -- 1 936,0------1 950,0 1 950,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 935,9 1 950,0 -- 1 936,0------1 950,0 1 950,0

BEVÉTELEK 2,1 -- -- 20,2-------- --

4 Működési bevételek 2,1 -- -- 20,2-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,1 -- -- 20,2-------- --

Adósságkezelés költségei ( 15011 Államadósság kezelése )33

KIADÁSOK 1 155,9 1 191,7 -- 1 191,7------1 191,7 1 191,7

1 Működési költségvetés 1 155,9 1 191,7 -- 1 191,7------1 191,7 1 191,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 155,9 1 191,7 -- 1 191,7------1 191,7 1 191,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 155,9 1 191,7 -- 1 191,7------1 191,7 1 191,7
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Szerkezeti változás a 2018. évben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/05/00/00 Kincstári egységes számla forintbetét 

kamatelszámolásai (008006)

Új elem

Indoklás: A KESZ forintállománya után az MNB a központi költségvetésnek kamatot fizet, e 
kamatbevétel nagyságát alapvetően a jegybank által fizetett kamat mértéke és a 
KESZ átlagos állománya befolyásolja. 2017. szeptemberétől az MNB ezen a 
jogcímen a HUFONIA index mértékével megegyező kamatot fizeti, ami 0-hoz 
közeli, vagy negatív értékeket vett fel 2017-ben és 2018 során is. Ebből kifolyólag 
nem került tervezésre ezen a soron bevétel 2018-ban. A tényadatokat tekintve 
összességében kismértékű negatív kamat kamatbevétel keletkezett 2018 során.
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