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A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2019. É VI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

 

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben 
önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok, köztük a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a 
továbbiakban: MK vagy Fejezet) fejezet költségvetését.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) alapján az MK fejezetnél az irányító szerv az MK, vezetője a 
miniszterelnök kabinetfőnöke. 

A miniszterelnök kabinetfőnökének (a továbbiakban: miniszter) szakpolitikai feladat- és 
hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg. A Statútum szerint a miniszter a 
Kormány általános politikai koordinációért, kormányzati kommunikációért, turizmusért, 
vendéglátásért, e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős tagja. 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése 
szerint az MK a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik. 

Az MK 2019. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) 
MK utasítással került megállapításra, amely 2019. évben két alkalommal módosult: 

− 2019. augusztus 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról szóló  
5/2019. (VIII. 1.) MK utasítás alapján 

− 2019. november 9-i hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról szóló 7/2019. (XI. 8.) 
MK utasítás alapján. 
 

Az MK alapadatai: 

− megnevezése: Miniszterelnöki Kabinetiroda 

− rövidítése: MK 

− székhelye:  1014 Budapest, Színház utca 1. 

− PIR törzsszáma: 833163 

− elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda  

− alapításának dátuma: 2015. október 17. 

A miniszter irányítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, mint központi államigazgatási 
szervet. 
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AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2019. ÉVBEN   

A miniszter a Statútumban foglaltakkal  összhangban az alábbi feladatokat látja el: 

 

Általános politikai koordináció 

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 – ideértve a 
működéshez szükséges beruházásokat is – nyújt támogatást, melyek keretében fejezeti 
kezelésű előirányzatokat kezel. 

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a 
miniszterelnök 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. 

 

Kormányzati kommunikáció 

A miniszter 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.  

Az MK arra törekszik, hogy folyamatosan tájékoztassa a magyar állampolgárokat az őket 
érintő kormányzati döntésekről. Az MK kiemelt feladata a nemzeti konzultációk 
lebonyolítása is. 2018. évben került sor a családok védelméről szóló nemzeti konzultációra. 
Erre alapozva hirdette meg a Kormány a családvédelmi akciótervet, amely a 2019. év egyik 
kiemelt kormányzati eredménye volt. 2019. április 1-jén elfogadta az Országgyűlés a 
Kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat.  

2019. július 1-jétől vált igényelhetővé a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási 
támogatása, az otthonteremtési kamattámogatás használt lakás vásárlására, valamint a 
jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás. A Kormány célja, hogy Magyarország családbarát 
ország legyen. Az MK arra törekedett, hogy az állampolgárok értesüljenek az új 
intézkedésekről, és így igénybe tudják venni a családvédelmi akcióterv egyes elemeit. 

A kormányzati kommunikáció finanszírozásához egy elkülönült fejezeti kezelésű előirányzat 
nyújtott fedezetet. 
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Turizmus, vendéglátás 

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: 

− kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét, 
− kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét,  
− kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok 

megvalósítását, 
− összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat, 
− irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet, 
− kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, 
− kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint 

ellátja a világkiállításokon történő magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és 
lebonyolítási feladatokat, 

− 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, 

− irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását, 
− kizárólagosan ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami 

feladatot, 
− 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, figyelemmel arra, 
hogy a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 11. és 12. sorában 
foglaltak és külön kezelői megállapodás alapján, az MTÜ a Turisztikai célelőirányzat és a 
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kezelő szerveként került kijelölésre. Az MTÜ kezelő 
szervként jár el azon források tekintetében, ahol a fejlesztés támogatója nem közvetlenül az 
MK vagy a támogatott szervezet nem közvetlenül az MTÜ. Fentiek szerint az MK éves 
szinten több száz turisztikai és gasztronómiai fejlesztés finanszírozásában vett részt, az 
előkészítéstől a fenntartási időszak lejártáig. 

Az MTÜ elsősorban a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
CLVI. törvény és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet alapján látta el a turizmussal, vendéglátással és turisztikai 
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatait. 

Magyarország az elmúlt években egyre határozottabban jelent meg az idegenforgalom 
világtérképén. Ezt a folyamatot nemzetközi fesztiválok megrendezése, feltörekvő borvidékek 
megjelenése, időtálló természeti kincsek megismerése, rangos sportversenyek és az egyre 
fejlődő gasztronómia is segítették.  

Az évről évre egyaránt növekvő külföldi és belföldi turisztikai kereslet, valamint a turisztikai 
célokat szolgáló infrastrukturális és egyéb fejlesztések tovább erősítették Magyarország 
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pozícióját a világ turisztikai térképén. A magyar turizmus versenyképességét a 2019. évi 
eredmények is igazolják. 

2019. évben rekordot döntött a magyar turisztikai ágazat. A turizmus teljesítményének  
meghatározó mutatói a kereskedelmi, valamint az egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai, 
melyek alapján 2019.évben 16,5 millió vendég 42,9 millió vendégéjszakát töltött el a hazai 
szálláshelyeken, amely a korábbi évekhez képest kiemelkedő. 

A turizmus Magyarországon közvetve a GDP mintegy 13%-át adja, ezért fenntartható 
növekedésének biztosítása, pozícióinak javítása az egész ország közös érdeke. 

Az ágazat foglalkoztatottsághoz való hozzájárulása szintén meghatározó. A turizmushoz 
köthető területeken több mint 400 ezer ember dolgozik, a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 
mértéke 13%-os. Az adatok szerint a turizmusban foglalkoztatottak több mint egyharmada a 
vendéglátásban dolgozik, 14% a közúti személyszállításban, 9,4% a kulturális-, illetve 9,0% a 
szálláshely szektorban tevékenykedik. A turizmus jellemzően a kis- és középvállalkozások 
területe, az ágazatban mintegy 175 ezer vállalkozás működik. 

A 2019. évet dinamikus, 9,9%-os növekedés jellemzi a szálláshelyek bevételei  
(561 900,0 millió forint) esetében is. Az összbevétel legnagyobb részét jelentő szállásdíj-
bevételek (332 700,0 millió forint) bővülési üteme 10,3%-os. A 2010. évi eredményekhez 
képest a szálláshelyek szállásdíj-bevétele két és félszeresére emelkedett, ami szintén mutatja a 
turizmus elképesztő mértékű bővülését. 

 

Aktív- és ökoturizmus 

Az aktív- és ökoturizmus, a belföldi turizmusnak azon speciális szegmense, ahol igen 
alacsonyak a belépési korlátok (például gyalogtúrázás, kerékpározás), így mindenki számára 
elérhető az ágazat kínálata. 

Az aktív- és ökoturisztika gazdasági hatása – az állampolgárok hazaszeretetére és a közjóra 
gyakorolt pozitív hatásain túl – a terület gazdasági szerepvállalása. Az MTÜ felmérése szerint 
nagyságrendileg 4-5% a teljes hazai turizmusra vetített arányához képest, ami 
jelenleg  körülbelül 300 000,0 millió forint összegű részesedés. Az ágazat részéről 
célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy ez az arány a „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
2030” időtávjának végéig 10%-ra növekedjen egy megfelelő aktív- és ökoturisztikai 
fejlesztési program keretében. Ez nagyságrendileg Magyarország éves GDP-jének 1,7-2%-át, 
mintegy 600 000,0-800 000,0 millió forintot jelent, amely 80%-ban a vidéki hazai mikro- és 
kisvállalkozásoknál jelenik meg. 

A hazai aktív turizmus fejlesztésének egyik célja, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb 
országok közé tartozzon. A terület részaránya évről évre nőtt és annak érdekében, hogy az 
ágazat szereplői között koordináltabb együttműködés alakuljon ki – az aktív- és 
ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló  
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat végrehajtásával –, megalakult az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
AÖFK), amelynek legfontosabb feladata, hogy összefogja a területen történő beruházásokat, 
fejlesztéseket, a szolgáltatások kialakítását, fejlesztését, illetve a területtel foglalkozó állami, 
önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. Az így létrejövő hálózat segít új turisztikai 
csomagok és termékek kialakításában. Az AÖFK Magyarország hazai aktív- és ökoturisztikai 
arculatát alakítja ki, a létrejövő fejlesztéseket népszerűsíti belföldön és külföldön egyaránt. 

Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az országban számos helyen megújult és 
gazdagodott az aktív turisztikai kínálat. 
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E-közigazgatás és informatikai fejlesztés 

A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége 
keretében 

− javaslatot tesz az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika 
végrehajtásának egyes irányaira, 

− kidolgozza az állampolgárok és a vállalkozások számára biztosított elektronikus 
közszolgáltatások kialakításának elvi irányítási kereteit, 

− gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási 
szolgáltatások használatára való ösztönzéséről, 

− egyetértési jogot gyakorol az e-közigazgatással és az állami informatikai fejlesztéssel 
kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, 

− javaslatot tesz az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések irányára, 
− felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának végrehajtását, 
− a miniszterelnök nevében és jogkörében eljárva – mint a Törvény 2. § (1) bekezdése 

szerinti munkaszervezetének vezetője – ellenőrzi és jóváhagyja a kormányzati 
informatikai beszerzéseket. 

 
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a 
fenti feladatok ellátására a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) 
került kijelölésre. 
 

A Miniszterelnöki  Kabinetiroda 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: Aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztos)  nevezte ki. Az Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Kabinetiroda szervezetében működő ötfős 
titkárság segíti.  

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Kit.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, elismerve a hazai 
mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért eredményeket, valamint 
figyelembe véve a terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, e közfeladat 
hatékony ellátása érdekében és tekintettel arra, hogy Andrew G. Vajna 2019. január 20-án 
elhunyt – 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig – a magyar nemzeti 
mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak Káel Csabát nevezte ki, a magyar 
nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal. 

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) 

21. cím: Központi kezelésű előirányzatok (ÁHT-T: 377040) 
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A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 128 419,4 128 359,3 128 359,3 178 435,8 175 542,8 136,7% 98,4% 

   ebből:  személyi juttatás 2 763,4 2 688,3 2 688,3 4 345,7 4 073,9 147,4% 93,7% 

Bevétel 2 943,2 50,0 50,0 7 906,6 7 906,6 268,6% 100,0% 

Támogatás 121 957,5 128 309,3 128 309,3 150 895,8 150 895,8 123,7% 100,0% 

Költségvetési maradvány 15 942,4 0,0 0,0 12 495,0 12 495,0 78,4% 100,0% 

Létszám (fő)  266 367 367 369 300 112,8% 81,1% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

A Fejezet: 
 
− 2019. évi eredeti kiadási előirányzata mindösszesen 128 359,3 millió forint, bevételi 

előirányzata 50,0 millió forint, a támogatási előirányzata  128 309,3 millió forint volt;  
− 2019. évi módosított kiadási előirányzata  178 435,8 millió forintra, bevételi 

előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 20 401,6 millió forintra, 
támogatása 150 895,8  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 az  
évközbeni címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, 
illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették.  

Az MK a 2019. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási 
Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
jogcímcsoportról és az Országvédelmi Alapból biztosított forrásokból finanszírozta 
kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott 
költségvetési támogatásokat.  

  

4212



 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

(fő)  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

128 359,3 50,0 128 309,3 2 688,3 
367 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

32 727,7 0,0 25 589,3 1 694,8 
3 

Irányító szervi hatáskörű 
módosítások 

16 188,0 7 856,6 -3 002,8 -65,6 

Intézményi hatáskörű módosítás 1 160,8 0,0 0,0 28,2 

2019. évi módosított előirányzat 178 435,8 7 906,6 150 895,8 4 345,7 369 

 

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

−   2 000,0 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból, 
−   3 839,7 millió forint összegben Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékból, 
− 19 076,9 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alapból, 
−      454,4 millió forint összegben Beruházás Előkészítési Alapból 

 

A főbb bevételi tételek alakulása 

A Fejezetnek 2019. évi eredeti bevételi előirányzata   50,0 millió forint volt, azonban 
évközben – költségvetési maradványokkal együtt – 7 906,6 millió forint bevétel képződött. A 
bevételi teljesítés 7 906,6 millió forint volt. A bevétel megszűnő követelésekből, korábbi 
években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatos befizetésekből, befolyt ügyleti és 
késedelmi kamatokból keletkezett. 

 

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

Az MK Igazgatás követeléseinek 2019. évi nyitó értéke 7,4 millió forint volt, ami 2019. 
december 31-ei fordulónapra 6,3 millió forintra csökkent. 

Az NKOH követeléseinek 2019. évi nyitó értéke 23,9 millió forint volt, amely tárgyév végére 
47,3 millió forintra nőtt. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a nyitó 57,2 millió forintos követelésállomány év 
végére 7 423,7 millió forintra nőtt.  
 

Személyi juttatások 

Az MK Igazgatás 2019. évi eredeti előirányzata 333 fős alapállományi létszám 
alkalmazásához biztosított fedezetet.  

Az MK Igazgatás alapállományi létszáma 2019. év végére 325 főre módosult. Közjogi 
szervezetszabályozó eszközök alapján a Kabinetirodához rendelt miniszteri biztosok, 
miniszterelnöki biztosok, kormánybiztosok és titkárságuk, valamint a miniszterelnöki 
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megbízólevél alapján foglalkoztatott miniszterelnöki megbízottak és titkárságaik 
foglalkoztatásához többletforrást az MK nem kapott.  

Az NKOH 2019. évi eredeti előirányzata 34 fős alapállományi létszám alkalmazásához 
biztosított fedezetet, a foglalkoztatotti létszám a 2019. év végére 44 fő volt. Az elrendelt 
létszámcsökkentés az NKOH-t nem érintette. 

 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MK 2018. évi maradványa  12 495,0 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 11 722,2 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
772,8 millió forint volt. 

 

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MK 2019. évi költségvetési maradványa 2 892,4 millió forint, melyből 1 967,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt és 924,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 

 

Egyéb 

2019. augusztus 10-től az MK  több, leginkább funkcionális szervezeti egysége a Budapest, 
Iskola utca 13. szám alatti épületben került elhelyezésre, azonban a miniszterelnök 
munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek a Karmelita kolostorban, a székhely 
épületében (1014 Budapest, Színház utca 1. sz.) kaptak elhelyezést. A szakmai szervezeti 
egységek elhelyezését továbbra is a Garibaldi utca 2. szám alatti ingatlan biztosítja. 

 

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 2019. évben két társaság tekintetében gyakorolta 
az állam nevében a tulajdonosi jogokat: 

− MTÜ 
− 2019. április 26-ától DKÜ. 

2019. évben az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt 2019. december 31-én az alábbi állami 
tulajdonú gazdasági társaságok álltak: 

− BTTF Badacsony és térsége 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, 
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− ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 

− Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BAHART) 
2019. március 7-től, 

− MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
MAHART-Pass Nave) 2019. március 7-től, 

− EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. június 19-től. 

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 módosításáról szóló 10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet 
az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelölte ki tulajdonosi joggyakorlónak az 
AÖFK felett. 

 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2019. 
évi költségvetésében 

 

          millió Ft-ban egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intéz
mény címrendi 

besorolása 

Fejezeti 
kezelésű 

előirányzat/ 
intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott feladat 
megnevezése* 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
teljesítés 

20/1/11 
Turisztikai 
fejlesztési 
célelőirányzat 

Csíksomlyói Skanzen 
Park céljára 180,0 millió 
forint, határon túli 
turisztikai projektek 
820,0 millió forint 

1 000,0 1 000,0 
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1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda 
 

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 2019. évben 
rendelkezésre álló, maradványfelhasználás nélküli, eredeti előirányzata 0,6%-kal csökkent a 
2018. évre a Kormány által az MK Igazgatás működésére biztosított módosított 
előirányzathoz képest.  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     3 615,0        3 894,4          3 894,4           6 385,7        6 055,3    168% 95% 

ebből: személyi 
juttatás     2 572,5        1 988,5           1 988,5           3 824,4        3 667,7    143% 96% 

Bevétel        220,7                 -                        -                    3,0               3,0    1% 100% 

Támogatás     3 919,2        3 894,4          3 894,4           5 344,7        5 344,7    136% 100% 

Költségvetési 
maradvány         513,1                 -                        -             1 038,0        1 038,0    202% 100% 

        245,0           333,0                325,0           269,0    110% 83% 

 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az MK Igazgatás 3 894,4 millió forint összegű eredeti előirányzatát meghatározó 
költségvetési törvény alapján a személyi juttatások előirányzata 1 988,5 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 407,3 millió forint, 
a dologi kiadások előirányzata 1 272,6 millió forint, a beruházások előirányzata 226,0 millió 
forint volt. A költségvetési kiadások 2019. évi módosított előirányzatának összege 6 385,7 
millió forintot tett ki.  

A bevételi előirányzat-módosítás 1 041,0 millió forintos összegéből 1 038,0 millió forint a 
2018. évi maradvány előirányzatosításából és 3,0 millió forint az MK működéséhez 
kapcsolódó bevételekből származott.  

A módosított kiadási előirányzaton belül az összkiadás 99,7%-át kitevő működési előirányzat 
6 364,1 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 21,6 millió forint volt. A 
módosított előirányzat összességében 94,8%-ban teljesült. A dologi kiadások teljesítésének 
jelentős részét kitevő 277,8 millió forint kommunikációs szolgáltatások és szolgáltatási 
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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. 

 

Előirányzat módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 894,4  0,0  3 894,4  1 988,5  333 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörű módosítás 1 941,8  0,0  1 941,8  1 636,4  -7 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása 

104,0  0,0  104,0  87,0    

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményemelés többletkiadásainak támogatása 

1 815,0  0,0  1 815,0  1 530,4    

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása alapján 

22,7  0,0  22,7  19,0    

MKI-ba 10 fő áthelyezésre került a kodifikációs és 
koordinációs feladatok ellátása, további alap és kp-
i áh-ek besorolásának változása 

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

A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos kinevezése, 1 db 
központosított álláshely, 1501/2019. (VIII. 23.) 
Korm. határozat 

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

6 hónapja betöltetlen álláshelyek elvonása 0,0  0,0  0,0  0,0  -4 

1fő központosított álláshely a magyar nemzeti 
mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
segítésére 

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

A hazai kommunikációs feladatok ellátásáért 
felelős kormánybiztos + 4 fő központosított 
álláshely biztosítása, 1753/2019. (XII. 19.) Korm. 
határozat 

0,0  0,0  0,0  0,0  4 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám 

Fejezeti hatáskörű módosítás -488,5  3,0  -491,5  180,3   

A kormányzati informatikával és e-közigazgatással 
kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó előirányzat 
átvétel a Miniszterelnökségtől 

182,7  0,0  182,7  152,5   

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

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

A turizmusdiplomáciai feladatokhoz kapcsolódóan 
előirányzat átvétel a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumtól 

14,3  0,0  14,3  9,6   

A tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a 
magyar kulturális értékek megőrzésével 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
forrásbiztosítása érdekében előirányzat 
átcsoportosítás 

-42,0  0,0  -42,0  0,0    

A Kiállítások Nemzetközi Irodája (BIE) 
nemzetközi szervezetében lévő tagsághoz 
kapcsolódó utazási költségekre előirányzat 
biztosítás 

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

Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, 
beruházások sorról előirányzat átcsoportosítás 
konferenciák, rendezvények, sajtótájékoztatók 
költségeinek fedezetére 

20,0  0,0  20,0  17,0    

A turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához 
kapcsolódó kiutazások és delegációk fogadásához 
felmerülő kiadások fedezetéhez előirányzat 
biztosítás 

20,0  0,0  20,0  20,0    

"Magyarország 365" fotópályázat lebonyolításával 
kapcsolatos költségek fedezetére előirányzat 
átvétel a közösségépítő kezdeményezések fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

400,0  0,0  400,0  14,5    

Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott 
előirányzat 

45,0  0,0  45,0  18,0    

Miniszterelnöki protokolláris célokra előirányzat 
átadás a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
részére 

-5,2  0,0  -5,2  -4,0    

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

-700,0  0,0  -700,0  -42,5    

Miniszterelnöki protokolláris célokra Kormányfői 
protokoll fejezeti kezelésű előirányzatról adott 
előirányzat 

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

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 
gépjárművek beszerzéséhez előirányzat átadás 

-163,0  0,0  -163,0  0,0    

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási 
feladatainak fedezetére előirányzat átadás 

-254,8  0,0  -254,8  0,0    

Belügyminisztérium részére előirányzat átadás 
vezényelt dolgozók kiadásainak fedezetére 

-35,2  0,0  -35,2  -29,9    

Irányító szervi hatáskörben bevételek 
előirányzatosítása 

3,0  3,0  0,0  0,0    
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millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám 

Intézményi hatáskörű módosítás 1 038,0  1 038,0  0,0  19,2  0 

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

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

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

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

2018. évi maradvány igénybevétele 1 038,0  1 038,0 0,0  19,2    

2019. évi módosított előirányzat 6 385,7  1 041,0  5 344,7  3 824,4  325 

 
 

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások 

Az MK Igazgatás személyi juttatásainak fedezetére összesen 1 988,5 millió forint eredeti és 
3 824,4 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.  

2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítását követően 19,7 millió 
forinttal emelkedett az eredeti előirányzat összege.  

Az MK Igazgatás személyi juttatások előirányzata – a a Kit.) 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása céljából – kormányzati hatáskörben 87,0 millió forinttal 
került módosításra, valamint a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés 
többletkiadásainak támogatására az előirányzat további 1 530,4 millió forinttal emelkedett. 

A személyi juttatások előirányzatának növekedését nagyban eredményezte még a kormányzati 
informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos feladatok MK-hoz kerülése és ezzel a 
kapcsolódó előirányzat fejezeti hatáskörben történő módosítása, 152,5 millió forint 
összegben. 

A személyi juttatások előirányzaton a tényleges kifizetés 3 667,7 millió forint volt. Az MK a 
foglalkoztatottak részére összesen 3 170,1 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 86,4%-át teszi ki. 
Munkabérre és törvény szerinti illetményre 2 041 millió forint került kifizetésre a 2019. évre 
vonatkozóan. Céljuttatásra, a be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre, 
jubileumi jutalomra, végkielégítésre, béren kívüli juttatásra összesen 326,5 millió forintot 
fordított az MK Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti 
költségtérítésére 31,5 millió forint, szociális támogatásokra 0,1 millió forint, egyéb 
költségtérítésre 0,3 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, motivációs elismerés, 
szabadságmegváltás, betegszabadság) 770,5 millió forint került kifizetésre. 

A személyi juttatások 13,6%-át, azaz 497,6 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon 
belül – jogszabályi kötelezettségből fakadóan – művészeti díjasok részére 238,2 millió forint, 
reprezentációs kiadásokra 99,5 millió forint, megbízási díjakra 12,6 millió forint, 
miniszterelnöki megbízottak díjazására 141,3 millió forint került kifizetésre. 

Az MK Igazgatás eredeti tervezett létszámkerete 333 fő volt. 
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Létszámcsökkenést jelentett a Miniszterelnöki Kormányirodához került kodifikációs és 
koordinációs feladatokat ellátó foglalkoztatottak átadása.  A magyar nemzeti mozgóképipar 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezése 2 státusszal és a hazai kommunikációs 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 5 státusszal növelte a központosított álláshelyi 
létszámot, 4 betöltetlen álláshely megszüntetésére került sor. 

Közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján az MK-hoz rendelt kormánybiztosok és 
titkárságuk foglalkoztatásához többletforrást a minisztérium nem kapott.  

Fenti módosításokra tekintettel, az MK Igazgatás 2019. évi létszámkerete 325 főre módosult. 

Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró 
létszáma 260 főben realizálódott, éves átlagos statisztikai állományi létszám 269 fő volt. Az 
üres álláshelyek száma az időszak végén 52 álláshely volt, a tartósan távol lévők száma 31 fő, 
a munkajogi zárólétszám 273 főt tett ki.  

Az MK Igazgatásnál a 2019. évi személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítésére 702,9 millió forint került 
kifizetésre. E kiemelt előirányzat eredeti előirányzata (407,3 millió forint) 20,1 millió forinttal 
került megemelésre a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból.   

 

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása 

Az MK Igazgatás dologi kiadások módosított előirányzata 2019. évben összesen 809,4 millió 
forint volt. 

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 705,1 millió forint volt, a módosított dologi 
kiadások előirányzat 87,1%-a. 

Az MK készletbeszerzésre 2,7 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásra 124,1 millió 
forintot fizetett ki. A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 153,7 millió forint volt, 
amelyből bérleti díjra 5,6 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 91,4 
millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 56,8 millió forint került 
kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 152,6 
millió forintot tett ki. Az MK kiküldetésekre 33,3 millió forintot fordított. Az egyéb dologi 
kiadások összege 157,5 millió forint volt. 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 971,3 millió forint, melyből 

− 233,2 millió forint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 
részére került átadásra a 2018. évi szolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan, 

− 2018. évi meghiúsult kötelezettségvállalások maradványaként 98,4 millió forint került 
befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, 

− 50,7 millió forint a várható bevétel-kiadás prognózis kincstári adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséből adódott. 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A beruházások eredeti előirányzata 226,0 millió forint. 2019. év végén 21,6 millió forint 
módosított előirányzat állt rendelkezésre.  

MK-KEF megállapodás alapján a KEF szolgáltatási feladatainak ellátása kapcsán, valamint a 
gépjárműbeszerzések finanszírozásra 204,4 millió forint felhalmozási előirányzat átadása 
történt meg. 

4220



 
 

Az MK beruházási kiadásokra 11,3 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 8,0 millió 
forintot, informatikai eszközökre 0,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközökre 0,4 millió 
forintot, általános forgalmi adóra 2,4 millió forintot teljesített. 

 

A bevételek alakulása 

Az MK Igazgatás 2019. évi finanszírozási bevétele 6 382,7 millió forint volt, amely két 
finanszírozási tétel eredménye: a központi, irányító szervi támogatás 5 344,7 millió forint, 
valamint a maradvány igénybevétele 1 038,0 millió forint összegű tételek együttes összege.  
Működési célú átvett pénzeszköz 1,3 millió forint, működési bevétel 1,7 millió forint. 

A többletbevételként kimutatott 3,0 millió forintból 1,7 millió forint nagyrészt az MK 
működési kiadásainak visszatérítéséből származott, 1,3 millió forint pedig a működési célú 
átvett pénzeszköz bevételeként a munkatársaknak nyújtott átmeneti családi támogatás 
törlesztése.  

 

A követelésállomány alakulása 

Az MK Igazgatás követeléseinek 2019. december 31-i állománya 6,3 millió forint volt. Ezt 
egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott 1,3 millió forint, valamint a 
– letétre átadott pénzeszközként – lakásbérlethez kapcsolódó kaució 0,8 millió forint összege 
teszi ki. Másrészt a követelés összege a költségvetési évet követően esedékes követelés 
működési célú visszatérítendő támogatás rovaton, az MK dolgozói részére  folyósított, 
dolgozó által visszafizetendő átmeneti szociális támogatás költségvetési évet követő törlesztő 
részleteinek 4,1 millió forintot kitevő összegéből származik. 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MK 2018. évi költségvetési maradványa 1 038 millió forint volt, amelyből a 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 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 maradványa szabadságmegváltás, alapbér, segély, jubileumi jutalom, 
helyettesítés (10,7 millió forint), megbízási szerződések (1,1 millió forint), valamint 
reprezentációs kiadások (7,9 millió forint) kötelezettségvállalásai, amelynek előirányzatai 
97,7%-ban teljesültek (19,2 millió forint). A meghiúsult kötelezettségvállalások maradványa 
egyéb működési célú kiadásra került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási 
Alapba történő befizetés érdekében.  

A pénzügyileg teljesült dologi kiadások (81,1 millió forint) maradványának 54,7%-át az 
informatikai szolgáltatások (44,4 millió forint), 8,4%-át a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások (6,2 millió forint), 11,4%-át egyéb szolgáltatások (9,6 millió forint), valamint 
21,95%-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (17,8 millió forint) teszik ki. Az 
előirányzatosított, kötelezettségvállalással terhelt 87,2 millió forint dologi kiadásokból 2019. 
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évben pénzügyileg 81,1 millió forint teljesült. A meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 6,1 
millió forint 2019. évben került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.  

Az egyéb működési célú kiadások maradványát a KEF 2018. évi feladatellátásával 
kapcsolatos fejezetek közötti előirányzat-átadás következő évre áthúzódó összege és az 
átvállalt munkáltatói kölcsön összege képezte. 

 

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása 

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 330,4 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett: 

− személyi juttatások:     156,7 millió forint 

− járulékok       56,1 millió forint 
− dologi kiadások:    104,3 millió forint 

− egyéb működési c. kiadások:       3,0 millió forint 
− beruházások:       10,3 millió forint. 

 
Egyéb 

Vagyongazdálkodás 

Az MK Igazgatás vagyonkezelésében lévő vagyon könyv szerinti nyitó értéke 66,8 millió 
forint. Az MK 2019. évben immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 9,1 
millió forintot fordított. Térítésmentes átvétel 190,2 millió forint, hiány, selejtezés, egyéb 
csökkenés 4,1 millió forint értékben, térítésmentes átadás 0,4 millió forint, vagyonkezelői jog 
átadása 9,0 millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök záró könyv 
szerinti értéke 220,9 millió forint volt.  

Az 326,6 millió forint összegű pénzeszköz 99,7%-át a kincstári számla záró állománya tette 
ki, ennek összege 325,7 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 0,9 millió 
forint volt.  

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2019. december havi 
nettó bérek 0,4 millió forint összegben. 

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek 
kimutatásra. 

A 24,2 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát a 2019. évben beérkezett, de 
pénzügyileg nem teljesített számlák 20,1 millió forint összege és a 2019. évi rehabilitációs 
járulék 4,1 millió forint összege tartalmazza. 

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 283,6 millió forintot kitevő, 2019. december havi 
bér- és járulék kiadások (281,6 millió forint) és a 2020. évben beérkezett 2019. évet érintő 
szállítói számlák összege (2,0 millió forint) teszik ki. 

Az MK 2018. évi mérleg-főösszege 1 366,0 millió forint.  

 

Vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az MK vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

Az MK alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2019. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
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2. cím  Nemzeti Kommunikációs Hivatal  

 

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) 

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: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet) alanyi hatálya alá tartozó mintegy 1 010 
érintett szervezet kommunikációs és rendezvényszervezési igényének 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 célok megvalósítása érdekében az éves tervezési tevékenység nyomon 
követése mellett az NKOH 6 600  kommunikációs-, valamint 3 900 rendezvényszervezési 
igényt vizsgált meg.  

Az NKOH 2019. évben 4 keretmegállapodást kötött, melyből 2 valamennyi érintett szervezet 
részére elérhető, 2 pedig kifejezetten egy szervezet beszerzési igényeinek kielégítését 
szolgálja. Mindezek alapján 2019. évben 5 keretmegállapodás vonatkozásában tudott az 
NKOH lefolytatni ún. második körös, írásbeli konzultációs eljárásokat. Összességében 151 
eredményes írásbeli konzultációs eljárásra került sor.  

Az elektronikus kapcsolattartás, valamint a költséghatékony nyilvántartás érdekében az 
NKOH 2019. évben 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 fejlesztésen esett át, elsődlegesen az 
évközbeni jogszabályváltozások lekövetése érdekében. 

A korábbi évekhez hasonlóan, az NKOH a 247/2014. (X. 1.) 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. 

2019. évben 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 9 új szabályzat került 
kiadásra. 

 

A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása 

A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 2019. évben kiegészült a kiemelt fontosságú 
rendezvényszervezési feladat fogalmával, melynek eredményeképpen a 247/2014. (X. 1.)  
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Korm. rendelet új, 1. § (2) bekezdés 10. pontja feltételeinek megfelelő rendezvényszervezési 
feladat megvalósításának ellenőrzése is az NKOH feladatkörébe tartozik. 

Az NKOH ellenőrzése alá tartozó beszerzések köre – a kiemelt fontosságú 
rendezvényszervezési feladat bevezetése mellett – a kiemelt fontosságú kormányzati 
kommunikációs feladat definíciójának módosításával is bővült.  

További módosítást jelentett, hogy az a szervezet is a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet szerint 
köteles eljárni, amelynek javára a kormányzati kommunikációs vagy rendezvényszervezési 
feladatra vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárást „klasszikus” érintett szervként 
meghatározott szerv folytatja le, jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályból 
fakadó megállapodás alapján. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 605,9 589,1 589,1 944,9 767,9 127% 81% 

ebből: személyi 
juttatás 190,9 269,8 269,8 422,3 401,5 210% 95% 

Bevétel 189,9 50,0 50,0 222,6 222,6 117% 100% 

Támogatás 384,7 539,1 539,1 599,5 599,5 156% 100% 

Költségvetési 
maradvány  154,1 - - 122,8 122,8 80% 100% 

 21 34 - 44 31 148% 70% 

 

A költségvetési törvény az NKOH részére 589,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot 
biztosított. 

Az NKOH kiadási és támogatási előirányzatára – a Kit 289. § (2) bekezdése szerinti 
szadadságmegváltás finanszírozása céljából – kormányzati hatáskörben 10,8 millió forint 
összegű többlettámogatás került átcsoportosításra a központi költségvetésből , valamint a Kit 
hatályba lépésének eredményeként – az illetményrendezés többletkiadásainak finanszírozása 
céljából – 58,6 millió forint került biztosításra az NKOH részére. 

További előirányzat-módosítással járt az NKOH és a KEF közötti Használati és Szolgáltatási 
Megállapodás alapján a személygépjármű üzemeltetésével és egyéb ellátási szolgáltatások 
biztosításával kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat átadása 9,0 
millió forint összegben. 

Az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 30. §-ának (4) 
bekezdésében, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi engedély birtokában, 
fejezeti hatáskörben történt előirányzatmódosítás összesen 172,6 millió forint összegben.  

Az NKOH – intézményi hatáskörben – 122,8 millió forint összegben előirányzatosította 2018. 
évi maradványát. 
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 A 2019. évi feladatai megvalósításához az NKOH összesen 944,9 millió forint módosított 
kiadási előirányzattal rendelkezett. 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadá
s Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

589,1  50,0  539,1  269,8  34 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörű módosítás 69,4  0,0  69,4  58,4  10 

PM/1618-2/2019 A kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) 
bekezdése szerinti szabadságmegváltás 
finanszírozása 

10,2  0,0  10,2  8,5  0 

PM/6471-1/2019 A kormányzati igazgatásról 
szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményemelés többletkiadásainak támogatása 

58,6  0,0  58,6  49,4  0 

PM/1618/5/2019 A Kit. szerinti 
szabadságmegváltás többletének elszámolása 

0,6  0,0  0,6  0,5  0 

Korm. határozat alapján a Kormány a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal részére 
többletfeladatok elvégzését írta elő, amely 
feladatok elvégzése érdekében 10 fő többlet 
státusz betöltéséről határozott 

0,0  0,0  0,0  0,0  10 

Fejezeti hatáskörű módosítás 163,6  172,6  -9,0  85,1  0 

2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 172,6  172,6  0,0  85,1    

KEF részére előirányzat átadás -9,0    -9,0  0,0    

Intézményi hatáskörű módosítás 122,8  122,8  0,0  9,0  0 

2018. évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 

122,8  122,8  0,0  9,0  0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0  0,0  0,0  0,0  0 

2019. évi módosított előirányzat 944,9  345,4  599,5  422,3  44 

 

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások 

Az NKOH a foglalkoztatottak személyi juttatásainak fedezetére összesen 415,4 millió forint 
módosított előirányzattal rendelkezett, amely biztosította az NKOH (átlag 31 fő) 
munkatársainak 2019. évi illetménye, munkabére, cafetéria és egyéb juttatásai, költségtérítései 
fedezetét. 

Illetmények, munkabérek kifizetésére az NKOH 229,0 millió forintot fordított. Céljuttatásra, 
illetve a be nem töltött álláshelyek miatt felmerült helyettesítésre 11,5 millió forint került 
kifizetésre. 

2019. évi cafetériára 23,6 millió forint került kifizetésre. Munkábajárás, hazautazás 
közlekedési költségek megtérítésére 2,9 millió forintot fizetett ki. Albérleti díj 
hozzájárulásban 1 fő részesült, összesen 0,1 millió forint összegben. Szociális támogatásban 1 
fő részesült, összesen 0,6 millió forint összegben.  
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Egyéb személyi juttatásokra, ezen belül fizetés bankszámlára utalása miatti költségtérítésre, 
kilépő dolgozók szabadságmegváltására, a Kit 289. § (2) bekezdése szerinti 
szadadságmegváltás finanszírozása, felmentéssel kapcsolatos kiadásokra, betegszabadságra 
járó díjazásra, képzésre, családalapítási támogatásra, gyermeknevelési támogatásra, 
iskolakezdési támogatásra, motivációs elismerésre és munkáltató által adott egyéb juttatásra 
összesen 128,4 millió forintot fordított az NKOH.  

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira kifizetett 396,1 millió forint összeg aránya az összes 
személyi juttatáson belül: 98,7%. 

A külső személyi juttatások 6,9 millió forint módosított előirányzatából megbízási díjjal 
foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 2,3 millió forint, nem foglalkoztatottak részére 
kifizetett juttatás 0,5 millió forint, reprezentációs kiadásokra 2,6 millió forint. A külső 
személyi juttatásokra kifizetett összeg (5,4 millió forint)  aránya az összes személyi juttatáson 
belül: 1,3 %. 

A személyi juttatások összesen eredeti előirányzata (269,8 millió forint) 9,0 millió forinttal 
emelkedett, a Kit 289. § (2) bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása céljából 
átcsoportosított előirányzat miatt. 49,4 millió forint átcsoportosításra került a 
Pénzügyminisztérum terhére a Kit illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása 
céljából. 

A 2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 172,6 millió forint volt , melynek része a 85,1 
millió forint kiadásból származó személyi juttatás. 

A 2018. évi költségvetési maradványból 9,0 millió forinttal került megemelésre e kiemelt 
előirányzat.  

Személyi juttatásokra fordított kiadások aránya az összes kiadáson belül: 52,3 %. 

 

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata (59,3 millió forint) a 2018. évi 
költségvetést terhelő maradványból 6,5 millió forinttal került megemelésre. A Kit 289. § (2) 
bekezdése szerinti szadadságmegváltás finanszírozása céljából 1,7 millió forinttal emelkedett 
az előirányzat, valamint 9,2 millió forint került átcsoportosításra az NKOH részére a Kit. 
illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából. 2019. évi többletbevétel 
előirányzatosítását követően 14,9 millió forinttal nőtt az előirányzat. A módosított előirányzat 
91,6 millió forint lett, amely fedezetet biztosított a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adó- és 
járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére 76,9 millió forint összegben.  

A munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg aránya az összes kiadáson belül: 10,0 %. 

Az NKOH 2019. évi engedélyezett létszáma az év első felében 34 fő volt, az év második 
felében – a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításával járó többletfeladatok elvégzésre – 
a Hivatal létszáma 10 fővel emelkedett, így a 2019. év végi engedélyezett létszám 44 fő volt.  

 

Év közben 21 fő felvételére került sor, 9 fő lépett ki, továbbá 2 fő kezdte meg fizetés nélküli 
szabadságát. A tartósan távollévők létszáma év végén 5 fő. 

 

A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

A dologi kiadások 230,6 millió forint eredeti előirányzata a 2018. évi költségvetési 
maradványból 74,6 millió forinttal került megemelésre, amelyből 32,0 millió forint 
átcsoportosításra került az egyéb működési célú kiadások előirányzat javára, befizetési 
kötelezettség teljesítésére. A belső átcsoportosítások kapcsán 9 millió forinttal emelkedett; a 
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KEF részére üzemeltetési, ellátási szolgáltatási feladatok fedezetéül átadott 9,0 millió forint 
hatására 273,2 millió forintra módosult. Ezzel szemben a tényleges teljesítés 204,8 millió 
forint volt. Dologi kiadásokon teljesített kifizetés aránya az összes kiadáson belül: 26,7 %. 

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált: 

− Szakmai és üzemeltetési anyagokra (szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, stb): 0,7 
millió forint. 

− Kommunikációs szolgáltatásokon (41,4 millió forint) keletkezett kiadás nagyrészt a 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (továbbiakban: NISZ Zrt.) 
kötött megállapodások alapján került kifizetésre mobiltelefon-, internet- és 
hangforgalmi szolgáltatásokra, informatikai szolgáltatási díjakra, portál üzemeltetésére 
és adatmentéseire, valamint a Forrás.net program díjára.  

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

− Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 73,0 millió forint került 
elszámolásra, többnyire a közbeszerzési, kommunikációs tanácsadói, valamint 
szakértői tevékenységek kiadásaira.  

− Egyéb szolgáltatásokra 6,5 millió forint lett elszámolva, ebből biztosítási díj 1,1 millió 
forint.  

− Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (81,9 millió forint) között a dologi 
kiadások utáni előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése szerepel 31,4 
millió forint összegben. Közbeszerzési díjak beszedése után kiszámlázott általános 
forgalmi adó befizetési kötelezettségre 47,0 millió forint, egyéb dologi kiadásokra 3,5 
millió forint került elszámolásra.  

A dologi kiadások rovatait érintően költségvetési évet követően 181,3 millió forint 
kötelezettségvállalás került nyilvántartásba vételre.  

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 137,1 millió forint. A teljesítésként 
kimutatott 64,6 millió forintból 2,8 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján, az irányító szerv 
költségvetésébe került beutalásra, 61,8 millió forint pedig a Központi Maradványelszámolási 
Alap javára maradványként befizetett összeg.  

Az egyéb működési célú kiadások 2019. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 8,4 %. 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A beruházási kiadások 29,4 millió forint eredeti előirányzata a 2018. évi költségvetési 
maradványból 0,3 millió forinttal került megemelésre. A belső átcsoportosítások (9 millió 
forint) összegének csökkenésével a módosított előirányzat 20,7 millió forint. Teljesített 
kifizetés 20,1 millió forint, amelyből 0,3 millió forint immateriális javak, 15,6 millió forint 
egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, 4,2 millió forint a beruházások utáni előzetesen felszámított 
általános forgalmi adóra irányult.  

A beruházások 2019. évi teljesítése az összes kiadáson belül: 2,6%. 

 

A bevételek alakulása 

Az NKOH 2019. évre tervezett bevétele 50,0 millió forint volt. 2019. évben 222,6 millió 
forint működési bevétel teljesült. A bevétel növekedésének hátterében az új 
keretmegállapodások megkötése állt, amelyek alapján az NKOH-nak a tervezetthez képest 
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szélesebb körben volt lehetősége második körös eljárások lefolytatására. Ebből 174,7 millió 
forint a befolyt közbeszerzési díjak nettó összege, míg 47,2 millió forint a közbeszerzési díjak 
ÁFA bevétele. 

Egyéb működési bevétel (0,7 millió forint) a Magyar Államkincstár részére továbbutalandó 
1% kifizetőhelyi költségtérítés kormányhivatal általi előzetes megtérítéséből, előző évi 
túlfizetésből illetve dolgozói térítésből keletkezett.  

2019. évben a 2018. évi többletbevételből 2,8 millió forint az Ávr. 35. §-a alapján az irányító 
szerv költségvetésébe befizetésre került.  

 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az NKOH 2018. évi költségvetési maradványa 122,8 millió forint volt. 

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 93,4 millió forint, amely az alábbi 
kiemelt előirányzatokon  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 kiadások: 3,1 millió forint 

Beruházások: 0,3 millió forint. 

A személyi juttatások és járulékainak maradványösszege 2019. évben került kifizetésre a 
dolgozók, valamint a megbízottak 2018. december havi, nem rendszeres juttatásaira. A dologi 
kiadások 2018. évi maradványát a közbeszerzési munkát segítő tanácsadók szerződés szerinti 
munkadíja, a KEF részére szolgáltatási megállapodás alapján fizetendő díjazás, illetve egyéb 
működéssel kapcsolatos kiadások tették ki.  

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2018. évi maradvány 29,4 millió forint – az Ávr. 150. § 
(4) bekezdése értelmében – 2019. április 17-én átutalásra került a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára. 

 

A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása 

Az NKOH-nak 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa nem volt. 

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 177,0 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt  előirányzatokon keletkezett: 

Személyi juttatások: 20,8 millió forint 

Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó: 14,7 millió forint 

Dologi kiadások: 68,4 millió forint 

Egyéb működési célú kiadások: 72,5 millió forint 

Beruházások: 0,6 millió forint 

Egyéb 

Vagyongazdálkodás 

2019. év során az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó állományi értéke 7,8 millió 
forint volt. Az NKOH immateriális javak, valamint tárgyi eszközök beszerzésére 15,9 millió 
forintot fordított. Selejtezés 0,1 millió forint, vagyonkezelői jog átadása 7,9 millió forint, terv 
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szerinti értékcsökkenés -2,0 millió forint összegben került elszámolásra. Az immateriális 
javak és tárgyi eszközök záró állományi értéke 17,7 millió forintra emelkedett. A 
pénzeszközök állományát nagyrészt a kincstári számla záróállománya tette ki 174,0 millió 
forint összegben. A házipénztári záró készpénzállomány összege 0,2 millió forint volt. 

A költségvetési évet követően esedékes követelések záróösszegeként a 2019. december 31-ig 
kiszámlázott, de 2019. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra, 47,3 millió forint 
összegben. 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között év végén 2019. december hónapban 
kifizetett, de  a munkavállalók által át nem vett 2020. évi bkv bérlet szerepel 2,9 millió forint 
értékben. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként a 2019. évben kifizetett, de 
2020. évre vonatkozó folyóirat- és lapelőfizetések, biztosítási díjak, bérleti díj, tanúsítványok 
díja került feltüntetésre 0,9 millió forint összegben. 

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között 2019. december 31-ével 
kimutatásra került 14,3 millió forint a 2020. évben érkezett, de a 2019. évre vonatkozó 
kiadások kerültek elszámolásra. 

Passzív időbeli elhatárolásként a 2019. december havi bérfeladás 2019. évre elszámolandó 
személyi juttatások (28,0 millió forint), munkaadókat terhelő járulékainak (12,1 millió forint) 
valamint a 2019. december havi számlavezetési és tranzakciós díj (0,7 millió forint) össszesen 
40,8 millió forintos összege került beállításra. 

 

Vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az NKOH 2019. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 

 

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek 

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt. 

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok 

Az NKOH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2019. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 

 

Követelésállomány alakulása 

Az NKOH költségvetési évet követően esedékes követelései között a 2019. december 31-ig 
kiszámlázott, de 2020. évben esedékes közbeszerzési díj került kimutatásra 47,3 millió forint 
összegben.  
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FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 

Az MK fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására 2019. évben a központi 
költségvetés által, a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzata 123 875,8 
millió forint, melynek forrása 100%-ban támogatás.  

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 163 966,8 millió forintra, a bevételi 
előirányzat 19 015,2 millió forintra, míg a támogatás összege 144 951,6 millió forintra nőtt. 

A 2019. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 98,5 %-ban 
teljesültek. 

2019. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az 
előirányzatokat: 

–   2 000,0  millió forint összegben az Országvédelmi Alapból, 
–   3 839,7  millió forint összegben a Rendkívüli kormányzati intézkedések 

előirányzatból, 
– 19 076,9 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból, 
–      454,4 millió forint összegben a Beruházási Előkészítési Alapból, 
–   1 053,0  millió forint összegben más fejezet intézményének átcsoportosítva, 
–   3 124,3  millió forint összegben más fejezeti sorról vagy sorra történő 

átcsoportosításból, 
– 11 334,1  millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,  
–   7 681,2  millió forint összegben bevétel előirányzatosításából, 
–      232,0  millió forint összegben saját intézmény részére átcsoportosítva, 
–   6 598,6 millió forint összegben a Kormány hatáskörében, fejezeti kezelésű 

előirányzatról központi kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás történt. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 122 554,8 123 875,8 123  875,8 163 966,8 161 581,8 131,8% 98,5% 

ebből: személyi 
juttatás 0,0 430,0 430,0 99,0 4,7 - 4,7% 

Bevétel 2 525,7 0,0 0,0 7 681,0 7 681,0 304,1% 100,0% 

Támogatás 116 088,1 123 875,8 123 875,8 144 951,6 144 951,6 124,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  15 275,2 –  11 334,2 11 334,2 74,2% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 123 875,8 0,0 123 875,8 430,0  
Módosítások jogcímenként *         
- Kormányzati hatáskörű módosítások 23 578,1 0,0 23 578,1 0,0  
1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat a Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről 454,5 0,0 454,5 0,0  

1016/2019.(I.28) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

954,6 0,0 954,6 0,0  

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat  a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

1 793,5 0,0 1 793,5 0,0  

1179/2019.(IV.3.) Korm. határozat a szaporcai turistaszállás Ős-
Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges 
további forrás biztosításáról 

- 120,0 0,0 - 120,0 0,0   

1207/2019 (IV. 18) Korm határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

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

1353/2019 (VI.13) Korm határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek 
közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

167,3 0,0 167,3 0,0   

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 

12 805,0 0,0 12 805,0 0,0   

1504/2019. (VIII.23.) Korm. határozat a Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő 
intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve 
szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III.13.) Korm. 
határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. 
Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról   

556,3 0,0 556,3 0,0   

1668/2019.(XI.28.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 
Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat Központi 
Maradványelszámolás Alapból és az Országvédelmi Alapból 
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 

97,5 0,0 97,5 0,0   

PM/28189/2/2019. - Kvtv.21.§ (5) bekezdése és az 1416/2018 
(IX.7.) Korm. határozat a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció 
megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések 
finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről 

2 667,2 0,0 2 667,2 0,0   

1800/2019. (XII. 23. ) Korm. határozat fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő 
címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról 

1 702,2 0,0 1 702,2 0,0   
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Előirányzat-módosítások  levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Irányítószervi hatáskörű módosítások 16 512,9 19 015,2 - 2 502,3  - 331,0 

Maradvány előirányzatosítása 11 334,2 11 334,2 0 0,0  

Bevétel előirányzatosítása 7 681,0 7 681,0 0 0,0  

Fejezeten belüli átadások/átvételek 232,0 0,0 232,0 - 70,0 

Fejezetek közötti átadások/átvételek -2 734,3 0,0 -2 734,3 - 261,0 

2019. évi módosított előirányzat 163 966,8 19 015,2 144 951,6 99,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 123 875,8 0,0 123 875,8 

Módosítások kedvezményezettenként 
  

  

− saját intézménynek/saját intézménytől    

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

− más fejezet intézményének    

  
= meghatározott feladatra – 1 053,

0 
0,0 – 1 053,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 3 124,3 0,0 3 124,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 11  334,2 11  334,2 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 7 681,0 7 681,0 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről 
átcsoportosítás 

19 076,9 0,0 19 076,9 

 = Rendkívüli kormányzati intézkedések 
jogcímcsoportról átcsoportosítás 3 839,7 0,0 3 839,7 

 = Országvédelmi Alap jogcímcsoportról 
átcsoportosítás 

2 000,0 0,0 2 000,0 

 = Beruházási Előkészítési Alap jogcímcsoportról 
átcsoportosítás 

454,4  0,0 454,4  

 = fejezeten belül a kormány hatáskörében 
központi kezelésű előirányzat javára 
átcsoportosítás 

– 6 598,6 0,0 – 6 598,6 

 = fejezeten belül más fejezeti sorról 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 163 966,8 19 015,2 144 951,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 19,4 0,0 19,4 

− más fejezet intézménye 832,1 0,0 832,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 615,6 0,0 615,6 

− alapítvány 6 324,4 768,2 5 556,2 

− nonprofit társaság 82 217,0 857,7 81 359,3 

− gazdasági társaság 59 841,7 7 797,0 52 044,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 4 983,9 0,0 4 983,9 

− egyéb (egyéni vállalkozó) 0,4 0,0 0,4 

− egyéb (egyesület) 2 972,9 0,0 2 972,9 

− egyéb (szövetség) 644,0 0,0 644,0 

− egyéb (egyház ) 20,0 0,0 20,0 

− egyéb (köztestület) 929,5 65,7 863,8 

− egyéb (külföldi szervezet) 289,4 0,0 289,4 

− egyéb (bankköltség) 516,4 0,0 516,4 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára) 1 375,1 0,0 1 375,1 

Összes kifizetés 161 581,8 9 488,6 152 093,2 

 

 

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport 

A Statútum 9. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében a miniszter az általános politikai 
koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök 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 költségvetési törvény 23. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Külügyminisztérium (a 
továbbiakban: 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 
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a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek 
végrehajtásra.  

A KKM és az MK közötti megállapodás keretében 302,5 millió forint előirányzat átadása 
valósult meg.  

A kormányfői protokoll feladattal kapcsolatos kiadások fedezetéül az Igazgatás részére 70,0 
millió forint került átcsoportosításra. 

2019. évi eredeti előirányzat 493,6 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 
122,4 millió forinttal növelte az előirányzatot, amelyet a KKM utalt vissza, a 2018. évi 
protokoll feladatok ellátására történt keretátadás fel nem használt részeként. 

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2018. évben 205,4 millió forint volt, 
amelyből 205,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,2 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 2019. évben 111,6 millió forint volt, 
amely teljes egészében 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. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 52,3 493,6 493,6 448,9 337,3 644,9% 75,1% 

ebből: személyi 
juttatás 0,0 280,0 280,0 99,0 4,7 - 4,7% 

Bevétel 158,8 0,0 0,0 122,4 122,4 77,1% 100,0% 

Támogatás 47,8 493,6 493,6 121,1 121,1 253,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  51,1 0,0 0,0 205,4 205,4 402,0% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 493,6 0,0 493,6 280,0 

Módosítások jogcímenként         

Irányító szervi hatáskörű módosítások - 44,7 327,8 - 372,5 -181,0 

Maradvány előirányzatosítása 205,4 205,4 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás - 250,1 122,4 - 372,5 -181,0 

2019. évi módosított előirányzat 448,9 327,8 121,1 99,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 493,6 0,0 493,6 

Módosítások kedvezményezettenként 
   

− saját intézménynek 
 

  

  = meghatározott feladatra - 70,0 0,0 - 70,0 

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra - 87,1 0,0 - 87,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának - 215,4 0,0 - 215,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
   

 = maradvány előirányzatosítása 205,4 205,4 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 122,4 122,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 448,9 327,8 121,1 

 

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) 327,1 0,0 327,1 

− gazdasági társaság (13 db) 8,7 0,0 8,7 

− egyéb (egyéni vállalkozó 3 db) 0,4 0,0 0,4 

− egyéb (bankköltség) 1,0 0,0 1,0 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára) 0,1 0,0 0,1 

Összes kifizetés 337,3 0,0 337,3 

 

 

20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 
jogcímcsoport 

 

A 2019. évi eredeti előirányzat 29 575,8 millió forint volt, mely az alábbi kormányhatározatok 
alapján év közben, mindösszesen 7 556,3 millió forinttal növekedett: 

 

– 5 000,0 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli 
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján, 
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– 556,3 millió forint összegben a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes 
programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és 
a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 
1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján, 
 

– 2 000,0 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból, 
illetve a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási 
támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI.28.) Korm. határozat alapján. 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 404,1 millió forint volt. A feladatok teljes körű 
ellátása érdekében az év során a Fejezeti általános tartalék előirányzatról 58,1 millió forint, az 
MK Igazgatástól 700,0 millió forint került átcsoportosításra. Fejezetek közötti megállapodás 
alapján az MK 1 340,1 millió forint előirányzatot adott át a Belügyminisztériumon  
(a továbbiakban: BM) keresztül a NISZ Zrt. részére a megállapodásokban meghatározott, 
adatfeldolgozási feladatok elvégzésére. 

A 2018. évi maradvány előirányzatosítása is megtörtént, összesen 7 883,1 millió forint 
összegben, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 7 775,0 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt 108,1 millió forint.  

A Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat 2019. évben összesen 44 837,3 millió forint módosított kiadási előirányzattal 
rendelkezett. 

2019. évben 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 
2019. 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, melyek közbeszerzési eljárás 
alapján kerültek kiválasztásra.  

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 104,0 millió forint volt, 
amelyből 21,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 82,9 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 28 185,5 29 575,8 29 575,8 44 837,3 44 733,3 158,7% 99,8% 

ebből: 
személyi 
juttatás 

0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel 136,0 0,0 0,0 404,1 404,1 297,1% 100,0% 

Támogatás 33 564,3 29 575,8 29 575,8 36 550,1 36 550,1 108,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  2 368,3 0,0 0,0 7 883,1 7 883,1 332 9% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 29 575,8 0,0 29 575,8 150,0 

Módosítások jogcímenként         

Kormányzati hatáskörű módosítások 7 556,3 0,0 7 556,3 0,0 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról (KMA)  

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

1504/2019. (VIII.23.) Korm.határozat a Magyar Falu 
Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel 
összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges 
feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékév programjáról 
szóló 1124/2019. (III.13.) Korm. határozat végrehajtásához 
szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 
2019. évi forrásátcsoportosításról   

556,3 0,0 556,3 0,0 

1668/2019.(XI.28.) Korm.határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi 
Alapból, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások 
előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról (OVA)  

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 7 705,2 8 287,2 - 582,0 - 150,0 

Maradvány előirányzatosítása 7 883,1 7 883,1 0,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás - 177,9 404,1 - 582,0 - 150,0 

2019. évi módosított előirányzat 44 837,3 8 287,2 36 550,1 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  29 575,8 0,0 29 575,8 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménytől    

  = meghatározott feladatra 700,0 0,0 700,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatáról/előirányzatának 

-783,8 0,0 -783,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 7 883,1 7 883,1 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 404,1 404,1 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről 5 000,0 0,0 5 000,0 

 = Országvédelmi Alap jogcímcsoportról 2 000,0 0,0 2 000,0 

 = fejezeten belül más fejezeti sorról átcsoportosítás 
(tartalék) 

58,1 0,0 58,1 

2019. évi módosított előirányzat 44 837,3 8 287,2 36 550,1 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

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

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

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 288,5 0,0 288,5 

− gazdasági társaság (3 db) 44 162,8 0,0 44 162,8 

− egyéb (bankköltség) 155,7 0,0 155,7 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

108,1 0,0 108,1 

Összes kifizetés 44 733,3 0,0 44 733,3 

 

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

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. 
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A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2 050,0 millió forint, amely év közben 
kormányzati hatáskörben megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat terhére 1 000,0 millió forinttal, oktatási programok támogatása vagy létrehozása, 
közéleti inkubátorház és közösségi tér kialakítása és az Alapítvány működésének 
támogatására, melynek felhasználására 2019. évben került sor. Az előirányzat bevétele 0,4 
millió forint volt, amely az Alapítvány 2018. évi támogatási szerződésének elszámolása utáni 
befizetési kötelezettségből adódott.  

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 1,9 millió forint volt, 
amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 087,2 2 050,0 2 050,0 3 050,4 3 048,5 280,4% 99,9% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 - 100,0% 

Támogatás 1 087,0 2 050,0 2 050,0 3 050,0 3 050,0 280,6% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 050,0 0,0 2 050,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 1 000,0 0,0 1 000,0 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA)  

1 000,0 0,0 1 000,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 0,4 0,4 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 0,4 0,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 3 050,4 0,4 3 050,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  2 050,0 0,0 2 050,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = bevétel előirányzatosítása 0,4 0,4 0,0 

 = Központi 
Maradványelszámolási Alap 
címről 

1 000,0 0,0 1 000,0 

2019. évi módosított előirányzat 3 050,4 0,4 3 050,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1 db) 3 037,8 370,0 2 667,8 

− egyéb (bankköltség) 10,7 0,0 10,7 

Összes kifizetés 
3 048,5 370,0 

2 678,5 

 

 

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport 

A költségvetési törvényben biztosított 58,1 millió forint átcsoportosításra került a 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatra. 

Az előirányzat 2018. évi maradvánnyal nem rendelkezett, illetve 2019. évi maradványa sem 
keletkezett. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Támogatás 0,0 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 58,1 0,0 58,1 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások -58,1 0,0 -58,1 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás - 58,1 0,0 - 58,1 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  58,1 0,0 58,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− fejezeten belül más 
fejezeti sorra 
átcsoportosítás 
(kommunikáció) 

- 58,1 0,0 - 58,1 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

20/1/8 Tihanyi Alapítvány támogatása jogcímcsoport 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 300,0 millió forint volt, melyből  2019. 
évben a Tihanyi Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés keretében 299,8 millió forint 
kifizetésre került  a Kedvezményezett részére. Az Alapítvány ezt az összeget a Mathias 
Corvinus Collegium (a továbbiakban: MCC) képzési programjának megvalósítására 
fordította. Az MCC biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút megvalósulásában és a 
képességek maximális kibontakozásában. A nyújtott támogatás felhasználási határideje 2019. 
december 31-e volt. 

Az előirányzat 2018. évi maradvánnyal nem rendelkezett.  

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 0,2 millió forint volt, 
amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 300,0 300,0 300,0 300,0 299,8 99,9% 99,9% 

Támogatás 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások jogcímenként    

2019. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

2019. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1 db) 298,8 298,8 0,0 

− egyéb (bankköltség) 1,0 0,0 1,0 

Összes kifizetés 299,8 298,8 1,0 

 

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 300,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási 
előirányzattal rendelkezett.  

Az előirányzatnak 2018. évben 75,1 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,0 millió forint, a nem terhelt maradvány 
összege 9,1 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a 2019. év 
során 7,7 millió forint kifizetése történt meg – a Nemzeti Könyvtár XIII. kiadványsorozat 
megjelentetésével kapcsolatban – a Magyar Közlöny Lap-és Közlönykiadó Kft. részére, 
továbbá 0,1 millió forint kincstári díjakra.  

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 371,0 millió forint forrás biztosítására került 
sor a „Muzsikáló Magyarország” pályázatra, a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi 
folytatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint.  
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Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 2019. évben is folytatódott a hagyományos 
éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése. A támogatás összege 534,0 millió forint 
volt, amely megállapodás útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére került 
átadásra, fejezetet irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással.  

Az előirányzaton korábbi évek támogatásának elszámolásából keletkező bevétel 61,1 millió 
forint volt. 

A 2019. évben 314,0 millió forint kifizetésére került sor, melynek főbb tételei az alábbiak. 

A Nőiszem Platform létrehozása és a csatlakozást ösztönző marketing tevékenység 
költségeinek támogatása céljából 26,0 millió forint került kifizetésre. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 56,0 millió forint a Magyar Krónika 
működési költségeinek támogatására szolgált. 

Az MK támogatta a „Zenélő Budapest 2019” rendezvénysorozatot, a támogatás összege 76,7 
millió forint volt. 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére 2019. évben 37,5 millió forint került 
kifizetésre (ebből 7,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból) 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 az Alaptörvénnyel, valamint a 
nemzeti konzultációval kapcsolatban miniszterelnöki tájékoztatókkal, levelekkel, 
nyilatkozatokkal és kérdőívekkel összefüggő előkészítési, ellátási, valamint kiadási 
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat is. 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 előirányzat terhére 117,1 millió forint összegben befizetési kötelezettség került teljesítésre 
a Központi Maradványelszámolási Alap részére, melyből 

−    9,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 
− 58,2 millió forint meghiúsult kötelezettség-vállalás miatt kötelezettség-vállalással nem 

terheltté vált maradvány (ebből 4,7 millió forint összegben az Országvédelmi Alapból 
történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat alapján biztosított forrás 
elszámolásából adódott), 

− 49,8 millió forint az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat alapján biztosított forrás elszámolásából adódott. 

 

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 1,2 millió forint, amelyből 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 476,0 300,0 300,0 315,2 314,0 66,0% 99,6 

Bevétel 29,3 0,0 0,0 61,1 61,1 208,5% 100,0% 

Támogatás 418,4 300,0 300,0 179,0 179,0 42,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  103,4 0,0 0,0 75,1 75,1 72,5% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 371,0 0,0 371,0 

1432/2019. (VII.26.) Korm .határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)  

371,0 0,0 371,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások -355,8 136,2 -492,0 

Maradvány előirányzatosítása 75,1 75,1 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás -430,9 61,1 -492,0 

2019. évi módosított előirányzat 315,2 136,2 179,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támogat

ás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra 42,0 0,0 42,0 

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -  534,0 0,0 - 534,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 75,1 75,1 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 61,1 61,1 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap 
címről  

371,0 0,0 371,0 

2019. évi módosított előirányzat 315,2 136,2 179,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1 db) 76,7 0,0 76,7 

− gazdasági társaság (2 db) 93,6 0,0 93,6 

− egyéb: egyesület (1 db) 26,0  0,0  26,0  

− egyéb (bankköltség) 0,6 0,0 0,6 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

117,1 0,0 117,1 

Összes kifizetés 314,0 0,0 314,0 

 

20/1/10 Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport 

A 2018. évi maradvány összesen 100,3 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 59,6 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
összege 40,7 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 2019. évben a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.  

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére mindösszesen 27,7 millió forint került 
kifizetésre a korábbi években megtett kötelezettségvállalásokkal összefüggésben. Ebből 
adódóan a meghiúsult maradvány összege 31,9 millió forint, amelyből 2019. évben 16,2 
millió forint már befizetésre került.  

A 2019. évi eredeti kiadási előirányzat 13 826,2 millió forint volt, amely az év folyamán a 
Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások (397,5 millió 
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forint), más fejezetektől kapott előirányzat-átcsoportosítások (összevontan 52,9 millió forint), 
fejezeten belüli átcsoportosítás (MK Igazgatás javára – 20,0 millió forint), maradvány 
előirányzatosítása (100,3 millió forint) és az előirányzat javára teljesített többletbevételek 
(909,8 millió forint) eredményeként 15 266,8 millió forintra emelkedett. 

Fejezet irányító szervi hatáskörben fejezetek közötti átcsoportosítás az MK és a KKM fejezet 
között, továbbá a fejezeten belüli átcsoportosítás a turizmusdiplomáciai feladatok 
finanszírozása érdekében történt. 

Az előirányzat terhére az alábbi főbb szakmai programok, feladatok, valamint beruházások 
valósultak meg: 

– 862,0 millió forint összegben az MTÜ, mint az előirányzat kezelő szerve által 
meghozott egyedi támogatói döntések alapján egyedi turisztikai feladatok, 

– az egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1419/2018. (IX. 7.) 
Korm. határozat 2. pontjában meghatározott összeg tranzakciós díjjal és egyéb kincstári 
díjakkal csökkentett összege alapján 1 641,6 millió forint szolgált a nemzeti ünnepek, 
valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának 
rendjéről szóló 1256/2017. (V. 10.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt rendezvények 
lebonyolítására,  

– a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú 
fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 
1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 2121/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat 3. pont b) alpontja alapján 251,1 millió forint összegű előirányzat került 
biztosításra, 

– a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai 
marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról szóló 1022/2018. (II. 6.) 
Korm. határozat alapján a marketingkommunikációs tevékenységgel kapcsolatos 
feladatokra, illetve egyedi turisztikai feladatok megvalósításával összefüggő 
marketingkommunikációs feladatokra további 5 279,5 millió forint került biztosításra, 

– a Rakacai-víztározó komplex szabadidős és ökoturisztikai fejlesztése projekt 2019. évi 
ütemére mindösszesen 149,4 millió forint került felhasználásra az MTÜ szakmai 
feladatainak ellátása érdekében, 

– az MK támogatási szerződés keretében az MTÜ 2019. évi működési kiadásainak 
finanszírozására, valamint turizmusdiplomáciai feladatok ellátására egyedi döntés útján 
4 717,2 millió forint összegű támogatást biztosított, 

– 1 232,9 millió forint összegben a multimediális művészeti koncepció és kampány 
megvalósításáról szóló 2061/2018. Korm. határozat alapján, 

– 444,3 millió forint összegben az 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. szám alatt található 
ingatlan (BÁLNA ingatlan) 2019. II. félévi üzemeltetése. a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 235/2019. Korm.rendelet) foglaltak szerint. 

A fentieken túl 2019. évben 56,1 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték, 
valamint 56,8 millió forint Központi Maradványelszámolási Alap részére történt befizetési 
kötelezettség terhelte az előirányzatot. 

A 2019. évben befolyt bevételek részben korábbi években kiutalt támogatási előlegek fel nem 
használt részének visszautalásából, valamint ügyleti kamatfizetési kötelezettségek pénzügyi 
teljesítéséből származtak, mindösszesen 909,8 millió forint összegben.  
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A 2019. évi maradvány mindösszesen 136,1 millió forint, amelyből 115,2 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 20,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány.  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 19 580,7 13 826,2 13 826,2 15 266,8 15 130,7 77,3% 99,1% 

Bevétel 1 249,3 0,0 0,0 909,8 909,8 72,8% 100,0% 

Támogatás 18 218,7 13 826,2 13,826,2 14 256,7 14 256,7 78,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  213,0 0,0 0,0 100,3 100,3 47,1% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 13 826,2 0,0 13 826,2 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 397,5 0,0 397,5 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat  a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)  

300,0 0,0 300,0 

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat Központi 
Maradványelszámolás Alapból és az Országvédelmi Alapból 
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módisításáról alapján 
(KMA)  

97,5 0,0 97,5 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 1 043,1 1 010,1 32,9 

Maradvány előirányzatosítása 100,3 100,3 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 942,8 909,8 33,0 

2019. évi módosított előirányzat 15 266,8 1 010,1 14 256,7 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  13 826,2 0,0 13 826,2 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra -20,0 0,0 -20,0 

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra 52,9 0,0 53,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 100,3 100,3 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 909,8 909,8 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről  97,5 0,0 97,5 

 = Rendkívüli kormányzati intézkedések 
jogcímcsoportról 

300,0 0,0 300,0 

2019. évi módosított előirányzat 15 266,8 1 010,1 14 256,7 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (2 db) 32,0 0,0 32,0 

− alapítvány (7 db) 165,6 0,0 165,6 

− nonprofit társaság (7 db) 7 697,0 0,0 7 697,0 

− gazdasági társaság (19 db) 6 934,4 5 106,4 1 829,0 

− önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 30,7 0,0 30,7 

− egyéb: egyesület (3 db) 62,0 0,0 62,0 

− egyéb: külföldi szervezet ( 16 db) 95,0 0,0 95,0 

− egyéb (bankköltség) 56,2 0,0 56,2 

− egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap javára) 56,8 0,0 56,8 

Összes kifizetés 15 130,7 5 106,4 10 024,3 

 

20/1/11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport 

A 2018. évi maradvány mindösszesen 2 447,8 millió forint volt, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 363,5 millió forint.  

A kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult maradvány összege 85,3 millió 
forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. 
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A 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 71 621,7 millió forint volt, amely az év folyamán a 
Kormány döntéseiből adódó többletfeladatok megvalósítását célzó módosítások  
(10 718,7 millió forint), más fejezetek részére teljesített előirányzat-átcsoportosítások  
(307,5 millió forint), maradvány előirányzatosítása (2 447,8 millió forint) és az előirányzat 
javára befolyt többletbevételek (5 757,6 millió forint) eredményeként 90 238,3 millió forintra 
módosult. 

Fejezet irányító szervi hatáskörben fejezetek közötti átcsoportosítás az MK és a BM fejezetek 
között 307,5 millió forint összegben történt, a turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról  
szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében rögzített feladatokra, így a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) szoftver működéséhez 
szükséges informatikai alapinfrastruktúra üzemeltetésére, mely a NISZ Zrt. feladatkörébe 
tartozik. 

A 2019. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel 
nem használt részének visszafizetéséből, valamint a nem rendeltetésszerű vagy 
szerződésellenes felhasználás következtében előírt követelésekből származnak, mindösszesen 
5 757,6 millió forint összegben.  

Az előirányzat terhére finanszírozott szakmai feladatok, programok, beruházások különösen: 

– Normafa Park 2019. évi fejlesztése a Normafa Park program folytatásával összefüggő 
teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához 
szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 996,0 millió forint, 

– kiemelt turisztikai fejlesztési térségek finanszírozása az alábbi kormányhatározatok 
alapján 48 280,0 millió forint 

= 1861/2016. (XII. 27.)  Korm. határozat, a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 
megvalósításához szükséges források biztosításáról,  

= 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 
megvalósításához szükséges források biztosításáról,  

= 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat, a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó 
egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról,  

= 1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat, a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a 
Tokaj–Felső-Tisza–Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett 
turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli 
kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról,  

= 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat, a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy 
és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 
megvalósítandó egyes beruházásokról,  

= 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat, a Dunakanyar kiemelt turisztikai 
fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes 
fejlesztésekről 

= 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat, az egyes kiemelt turisztikai térségben 
megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről. 
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– Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program megvalósítására 8 199,9 millió forint, a 
turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. 
(VIII. 18.) Korm. határozat alapján. 

– 22 268,4 millió forint összegben turisztikai marketingkommunikációs feladatok; 
Magyarország 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő megjelenésének előkészítése; 
hazai divat- és design ipar fejlesztése; határon túli turisztikai fejlesztések.  

– Egymillióan az E-sportért Egyesület által megrendezett 2019. évi V4 verseny 
megvalósítására 1 997,0 millió forint. 

– A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése 2019. évi ütemének megvalósítására, a 
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 
1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 952,2 millió forint, a Harkány Város 
Önkormányzat részére kiadott támogatói okirattal. 

– VOLT fesztivál infrastruktúra fejlesztésére 990,0 millió forint, a Sopron Város 
Önkormányzatnak kiadott támogatói okirattal. 

– Az MTÜ 2019. évi működésére és a 235/2019. Korm. rendeletben rögzített NTAK-hoz 
történő csatlakozás elősegítéséhez szükséges fejlesztések megvalósítására 4 148,4 millió 
forint. 

 

A fentieken túl 2019. évben 259,9 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 
kifizetése történt meg az előirányzat terhére. 

A 2019. évi maradvány mindösszesen 1 876,8 millió forint, amelyből 1 820,9 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 55,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 69 701,9 71 621,7 71 621,7 90 238,3 88 361,5 126,8% 97,9% 

Bevétel 873,6 0,0 0,0 5 757,6 5 757,6 659,1% 100,0% 

Támogatás 59 748,3 71 621,7 71 621,7 82 032,9 82 032,9 137,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  11 527,8 0,0 0,0 2 447,8 2 447,8 21,2% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 71 621,7 0,0 71 621,7 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 10 718,7 0,0 10 718,7 

1837/2018. (XII. 27.) Korm.határozat a Harkányi 
Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes 
intézkedésekről (BEA) 

454,4 0,0 454,4 

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 
központi költségvetés címrendjének módosításáról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
(RKI)  

1 493,5 0,0 1 493,5 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról (KMA és 
fejezeten belüli átcsoportosítás) 

4 401,4 0,0 4 401,4 

PM/28189/2/2019. - Kvtv.21.§ (5) bekezdése és az 
1416/2018 (IX.7.) Korm. határozat a Kisfaludy 
Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, 
illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések 
finanszírozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről 

2 667,2 0,0 2 667,2 

1800/2019. (XII. 23. ) Korm. határozat fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi 
költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról (XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet terhére) 

1 702,2 0,0 1 702,2 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 7 897,9 8 205,4 – 307,5 

Maradvány előirányzatosítása 2 447,8 2 447,8 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 5 450,1 5 757,6 – 307,5 

2019. évi módosított előirányzat 90 238,3 8 205,4 82 032,9 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 71 621,7 0,0 71 621,7 

Módosítások kedvezményezettenként    

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -307,5 0,0 -307,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról 4 369,4 0,0 4 369,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 2 447,8 2 447,8 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 5 757,6 5 757,6 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap 11 000,0 0,0 11 000,0 

 = Rendkívüli kormányzati intézkedés 1 493,5 0,0 1 493,5 

 = fejezeten belül központi előirányzat javára 
– 6 598,6 0,0 – 6 598

,6 

 = Beruházási Előkészítési Alap 454,4 0,0 454,4 

2019. évi módosított előirányzat 90 238,3 8 205,4 82 032,9 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye  800,0  0,0  800,0 

− alapítvány (10 db)  2 610,0  0,0  2 610,0 

− nonprofit társaság (33 db) 73 505,6  0,0 73 505,6  

− gazdasági társaság (26 db) 4 914,7  2 690,6 2 224,1 

− önkormányzat/vagy intézménye (17 db) 3 944,5   0,0 3 944,5 

− egyéb: egyesület (3 db) 2 061,5 0,0  2 061,5 

− egyéb: külföldi szervezet (1 db) 180,0 0,0 180,0 

− egyéb (bankköltség)  259,9  0,0 259,9 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

85,3 0,0 85,3 

Összes kifizetés 88 361,5  2 690,6 85 670,9 

 

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport 

Az előirányzat célja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések 
összehangolása, nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati 
kezdeményezések támogatása. 
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Az előirányzat terhére – a Magyarország 365 fotópályázat megvalósítása érdekében – 400,0 
millió forint átcsoportosítására került sor fejezetet irányító szervi hatáskörben az MK 
Igazgatás javára. 

A Magyarország 365 fotópályázat célja volt, hogy bemutassa az ország értékeit. A pályázatot 
Magyarország Kormánya kezdeményezte, az MTÜ-vel, a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködésben. A kezdeményezés 
a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősítheti a hazaszeretetet, a 
közösségeket és a generációk közötti kötelékeket is. 

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 100,0 millió forint volt, 
amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 500,0 500,0 100,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 500,0 500,0 100,0 100,0 - 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások - 400,0 0,0 - 400,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás - 400,0 0,0 - 400,0 

2019. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  500,0 0,0 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

 - saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra -400,0 0,0 -400,0 

2019. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 
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20/1/13 Kommentár Alapítvány támogatása jogcímcsoport  

Az előirányzat a 2019. évben fedezetet biztosított a Kommentár Alapítvány működésének 
támogatására, a Kommentár Alapítvány céljaival összhangban, fedezte többek között a 
Kommentár folyóirat kiadásának költségeit, a Tranzit rendezvény- és képzéssorozat 
lebonyolítását, valamint Balatonszepezden, a Kommentár Alapítvány képzési céljait szolgáló 
állandó képzési-, közösségi-, rendezvényközpont kialakításának, előkészítési munkáinak 
költségeit. 

A fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 2019. évben 0,1 millió forint volt, 
amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 150,0 150,0 150,0 149,9 - 99,9% 

Támogatás 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 

Módosítások jogcímenként    

2019. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 

 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

2019. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 
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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) 149,4 99,4 50,0 

− egyéb (bankköltség) 0,5 0,0 0,5 

Összes kifizetés 149,9 99,4 50,5 

 

20/1/14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő 
feladatok jogcímcsoport 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 800,4 millió forint volt, irányítószervi 
hatáskörben 64,8 millió forinttal került megemelésre, így mindösszesen 865,2 millió forintra 
módosult. 

Az előirányzat 20,0 millió forint összegű 2018. évi maradvánnyal rendelkezett, amelyből  
17,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 2,4 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összegéből a 2019. év során 7,8 millió forint kifizetése történt meg, és 9,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése meghiúsult.  

Az év során az Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások előirányzatról  
20,0 millió forint került átcsoportosításra. 

Az előirányzatra a korábbi években biztosított támogatások elszámolásával kapcsolatban 24,0 
millió forint bevétel folyt be. 

Az előirányzat fedezetet biztosít a gyalogos, kerékpáros és vízi vándortáborok szervezésére, 
fejlesztéseire és az előirányzat felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tranzakciós illetékekre 
és kincstári díjakra. 

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 népszerűvé vált erdei és vízi 
vándortábor program 2018. évben a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által koordinált 
kerékpáros vándortábor programmal egészült ki. 2019. évben már csaknem 11 ezer gyermek vett 
részt a különböző tematikájú vándortáborokban.  

Az előirányzat terhére az alábbi főbb szakmai feladatok, programok, fejlesztések kerültek 
támogatásra:  

– kerékpáros vándortábor megrendezése  241,8 millió forint összegben, 
– vízi vándortábor lebonyolítása   287,5 millió forint összegben,  
– erdészeti vándortábor lebonyolítása   246,5 millió forint összegben,  
– vízi túra megállóhely fejlesztése     35,0 millió forint összegben. 
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Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 944,4 800,4 800,4 865,2 865,0 91,6% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 24,8 24,8 - 100,0% 

Támogatás 919,1 800,4 800,4 820,4 820,4 89,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  45,3 0,0 0,0 20,0 20,0 44,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 800,4 0,0 800,4 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások 64,8 44,8 20,0 

Maradvány előirányzatosítása 20,0 20,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 44,8 24,8 20,0 

2019. évi módosított előirányzat 865,2 44,8 820,4 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  800,4 0,0 800,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 20,0 20,0 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 24,8 24,8 0,0 

 = fejezeten belül más fejezeti sorról 
átcsoportosítás (Aktív 
kikapcsolódást szolgáló 
programok, beruházások 
jogcímcsoportról) 

20,0 0,0 20,0 

2019. évi módosított előirányzat 865,2 44,8 820,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 35,0 0,0 35,0 

− egyéb egyesület ( 1 db) 246,5 0,0 246,5 

− egyéb szövetség ( 2 db) 568,0 0,0 568,0 

− egyéb (bankköltség) 3,4 0,0 3,4 

− egyéb (Központi Maradványelszámolás Alap 
javára 

12,1 0,0 12,1 

Összes kifizetés 865,0 0,0 865,0 

 

20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 
jogcímcsoport 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 200,0 millió forint volt, mely az alábbi 
kormányhatározatok alapján év közben – mindösszesen 1 780,2 millió forinttal – 2 980,2 
millió forintra növekedett: 

– 688,6 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1016/2019. (I. 16.) Korm. határozat alapján, 

– 1 091,6 millió forint összegben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli 
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján. 

A Kormány a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével 
kapcsolatos program elindításáról szóló 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban döntött a 
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program 
(a továbbiakban: Program) elindításáról. A Program megvalósítójaként a MAHART Magyar 
Hajózási Zrt. (a továbbiakban: MAHART) került kijelölésre. A Program fő célja, hogy 
Magyarország kapcsolódjon egy Európa 14 országában jól működő és kialakult turisztikai 
rendszerhez. Ezzel párhuzamosan fontos cél a kelet-magyarországi térség fejlesztése a vízi 
élet és turizmus fellendítése által. A nyaralóhajózás helyszíne a Tisza folyó, a Tisza-tó, 
valamint a Bodrog folyó – a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM 
rendeletben kijelölt szakaszai. 

A MAHART részére biztosított költségvetési támogatás eredményeképpen 2019. évben 10 
hajó beszerzése és részleges beüzemelése zajlott le, megkezdődtek az építőipari kivitelezések 
a kiskörei és tokaji báziskikötőkben, valamint a folyószakaszok mentén kijelölt 
kikötőpontoknál, továbbá a hajózást, az üzemeltetést, valamint értékesítési tevékenységet 
támogató informatikai rendszerek fejlesztése. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 594,5 1 200,0 1 200,0 2 980,2 2 980,2 501,3% 100,0 

Támogatás 594,5 1 200,0 1 200,0 2 980,2 2 980,2 501,3% 100,0% 

 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 1 780,2 0,0 1 780,2 

1016/2019.(I.28) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)  

688,6 0,0 688,6 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)  

1 091,6 0,0 1 091,6 

2019. évi módosított előirányzat 2 980,2 0,0 2 980,2 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  1 200,0 0,0 1 200,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról 1 780,2 0,0 1 780,2 

2019. évi módosított előirányzat 2 980,2 0,0 2 980,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 2 969,8 0,0 2 969,8 

− egyéb (bankköltség) 10,4 0,0 10,4 

Összes kifizetés 2 980,2 0,0 2 980,2 

 

20/1/16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program jogcímcsoport 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 000,0 millió forint, mely kormányzati 
hatáskörben 120,0 millió forinttal csökkent, irányítószervi hatáskörben 961,3 millió forinttal 
emelkedett, így 1 841,3 millió forintra módosult. 

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 601,4 millió forint volt, 
amelyből 2019. évben 3,5 millió forint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 
szolgált, 597,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás pedig meghiúsult. Az előző években 
biztosított támogatások elszámolásából – más fejezet irányítása alá tartozó központi 
költségvetési szerv kedvezményezettől – befolyt bevétel 396,9 millió forintot tett ki. Az 
előbbiekből adódóan 2019. évben mindösszesen 994,8 millió forint a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára befizetett összeg.  

Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 
megvalósításával összefüggő költségekre, különös tekintettel infrastruktúra-fejlesztésre, 
turistaszállók, menedékházak felújítására.  

A Kormány a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozattal döntött a turizmus fejlesztése 
érdekében a természetjárás alapinfrastruktúrája részének tekinthető turistaszállás-hálózat 
megújításának átalakításáról. Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a 
természetjárás feltételeinek javítására, az infrastruktúra-fejlesztésre, a turistaházak, 
menedékházak, összességében turista szálláshelyek felújítására, beszerzésére egyedi döntéssel 
nyújtott költségvetési támogatást, amelynek eredményeképpen 2019. évben 22 létesítmény 
fejlesztése kezdődött meg. 

Az MK részéről – fejezetek közötti megállapodás keretében – fejezetet irányító szervi 
hatáskörben költségvetési támogatás biztosítására került sor az Agrárminisztérium fejezet 
irányítása alá tartozó nemzeti park igazgatóságok részére: 

− 13,5 millió forint összegben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
részére,Csopak, Park Villa Panzió korszerűsítése céljából, 

− 23,5 millió forint összegben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére, a 
Perőcsény, Nagy-Hideg-hegyi turistaháza fejlesztése céljából. 

 

A fentieken túl 20 támogatói okirat kiadására került sor 835,5 millió forint összegben.  
A kedvezményezetti kört nagyrészt állami tulajdonú erdőgazdaságok tették ki, amellett, hogy 
önkormányzat és civil szervezetek is részesültek támogatásban. 

Az előirányzat 2019. évi maradványa 4,5 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 0,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,2 millió 
forint.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 996,5 1 000,0 1 000,0 1 841,3 1 836,8 184,3% 99,8% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 396,9 396,9 - 100,0% 

Támogatás 1 000,0 1 000,0 1 000,0 843,0 843,0 84,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  597,9 0,0 0,0 601,4 601,4 100,6% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások - 120,0 0,0 - 120,0 

1179/2019.(IV.3.) Korm. határozat a szaporcai 
turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő 
kivitelezéséhez szükséges további forrás biztosításáról 
alapján (ITM)  

- 120,0 0,0 - 120,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 961,3 998,3 - 37,0 

Maradvány előirányzatosítása 601,4 601,4 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 359,9 396,9 - 37,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 841,3 998,3 843,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  1 000,0 0,0 1 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra - 37,4 0,0 - 37,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának - 119,6 0,0 - 119,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 601,4 601,4 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 396,9 396,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 841,3 998,3 843,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (13 db) 449,5 0,0 449,5 

− önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 270,0 0,0 270,0 

− egyéb: egyesület ( 3 db) 106,0 0,0 106,0 

− egyéb: szövetség ( 1 db) 10,0 0,0 10,0 

− egyéb: (bankköltség) 6,5 0,0 6,5 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

994,8 0,0 994,8 

Összes kifizetés 1 836,8 0,0 1 836,8 

 

20/1/17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások jogcímcsoport 

Az előirányzat az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozatban foglalt alábbi szakmai feladatok, programok, 
projektek megvalósítására biztosít fedezetet: 

− kerékpárutak fejlesztésére, kijelölésekkel kapcsolatos közlekedési kampányok 
koordinálására, stratégiák alkotására, 

− velodromok fejlesztésére, a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésére, 

− Bejárható Magyarország Program megvalósítására, 

− aktív kikapcsolódás, természetjárás, vízi, kerékpáros- és lovasturizmus fejlesztésére, 

− kulcsosházak, turistaházak fejlesztésére, felújítására, 

− szabadidős vitorlázás, kisvasutak, hajtányozás fejlesztésére és népszerűsítésére, 

− országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésére és 
koordinálására, 

− szabadtéri sportparkok, bringaparkok, skateparkok, városi – legalább 1 km hosszú – 
futókörök megvalósítására, 

− vízi szabadidős és raftingparkok fejlesztéseinek előkészítésére, 

− via ferrata – vasalt utak megvalósítására, 

− sípályafejlesztések támogatására, 

–  megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, 
megvalósítására, ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására, 

–  kutatásokra, terület- és termékfejlesztés támogatására, infrastrukturális fejlesztések és 
szolgáltatások kidolgozására, 

–  szakmai képzések támogatására, ezek lebonyolításához kapcsolódó kiadások 
finanszírozására, 

–  marketing és promóciós tevékenység, rendezvények, konferenciák, kiállítások és az 
ehhez kapcsolódó kiadások finanszírozására bel- és külföldön; 
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Az előirányzat a fentieken túl forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos pénzügyi 
tranzakciós illetékek és kincstári díjak fedezetére. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 2 000,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási 
előirányzattal rendelkezett, mely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 
26.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forinttal növekedett.  

Irányítószervi hatáskörben az előirányzat 321,6 millió forinttal csökkent, melynek alapján 
2019. évben 1 758,4 millió forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. 

Fejezetek közötti átcsoportosításra 281,6 millió forint összegben került sor az alábbiak 
szerint: 

− Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére 61,7 millió forint, az Olimpiai 
Ötpróba jutalomutazás megszervezésének részleges fedezetére (érintettek: a Olimpiai 
Ötpróba programban résztvevők közül 25 legjobban teljesítő személy), 

− Agrárminisztérium fejezet részére 219,9 millió forint, melyből 80,0 millió forint a 
Gyulafirátót-Eplény közötti kerékpárút fejlesztésére szolgált, 14,9 millió forint a 
Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által kenutúrák lebonyolításához szükséges 
eszközpark beszerzésének fedezetét biztosította, 125,0 millió forint forrás a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatósága részére a Bükkszentkereszt, Őz utca 9. szám alatti ingatlan 
vásárlása és ezen ingatlanhoz kapcsolódó turistaházi funkció biztosítása céljából. 

 

Fejezeten belül a következő átcsoportosítások történtek: 

− 20,0 millió forint az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével 
összefüggő feladatok előirányzatra, 

− 10,0 millió forint az MK Igazgatás javára rendezvények, konferenciák, kiállítások és az 
ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, 
továbbá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő 
reprezentációs költségekre. 

Az előirányzat terhére finanszírozott főbb szakmai feladatok, programok, projektek: 

− Országos Futópálya-építési Program 2019. évben 50%-os intenzitással 11 önkormányzat 
számára biztosított forrást futópályák megépítéséhez 426,6 millió forint összegben, 

− az Országos Görpark Program 50%-os arányban finanszírozta 8 önkormányzat számára 
görparkok építését 196,5 millió forint összegben, 

−  a Vasalt Utak Program keretében 2019. évben négy helyszínen 12 vasalt útvonal 
kiépítéséhez biztosított forrást 140,0 millió forint összegben, 

− a Futópálya-építési Program, Görpark Program és Vasalt Utak Program 
lebonyolításában közreműködő szakmai szervezetek működési támogatása 32,5 millió 
forint összegben, 

− az országban öt helyszínen kerékpáros pihenőpontok kialakítására 100,0 millió forint 
összegben,  

− a kerékpározást népszerűsítő Bringázz a Munkába! kampány 50,0 millió forint 
összegben, 

− a Giro d’Italia (2020) országúti kerékpáros körverseny népszerűsítése 80,0 millió forint 
összegben, 

− Tiszabábolnán és Szabolcsban kikötőfejlesztés 71,0 millió forint összegben, 
− sípálya fejlesztés előkészítése és kivitelezése 124,2 millió forint összegben, 
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− aktív turisztikai és a természet megóvása érdekében végzett tevékenységek, az ifjúság 
aktív kikapcsolódását elősegítő és aktív kikapcsolódásra vagy természeti nevelését, 
oktatását szolgáló szervezetek részére 24,4 millió forint összegben, 

− erdei oktatóközpontok, túrabázisok fejlesztése és egyéb infrastrukturális fejlesztések 
(kerékpárút, honlap stb.) 231,8 millió forint összegben, 

− marketing és promóciós tevékenység, kiállítások megszervezése és az aktív 
Magyarország népszerűsítésével összefüggő kommunikációs feladatok 121,4 millió 
forint összegben. 

 

Az előirányzat 2019. évi maradványa 42,8 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 10,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 32,5 
millió forint. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 2 000,0 2 000,0 1 758,4 1 715,6 - 97,6% 

Támogatás 0,0 2 000,0 2 000,0 1 758,4 1 758,4 - 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 80,0 0,0 80,0 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi 
költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)  

80,0 0,0 80,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások - 321,6 0,0 - 321,6 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás - 321,6 0,0 - 321,6 

2019. évi módosított előirányzat 1 758,4 0,0 1 758,4 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  2 000,0 0,0 2 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra - 20,0 0,0 - 20,0 

− más fejezet intézményének    

 = meghatározott feladatra - 139,9 0,0 - 139,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának - 141,7 0,0 - 141,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről 80,0 0,0 80,0 

 = fejezeten belül más fejezeti sorra 
átcsoportosítás (Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos tevékenységével összefüggő 
feladatok jogcímcsoportra) 

-20,0 0,0 -20,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 758,4 0,0 1 758,4 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 1,3 0,0 1,3 

− alapítvány (2 db) 62,8 0,0 62,8 

− nonprofit társaság (1 db) 80,0 0,0 80,0 

− gazdasági társaság (9 db) 307,2 0,0 307,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (18 db) 703,7 0,0 703,7 

− egyéb: egyesület (11 db) 470,9 0,0 470,9 

− egyéb: szövetség (5 db) 66,0 0,0 66,0 

− egyéb: egyház (1 db) 20,0 0,0 20,0 

− egyéb (bankköltség) 3,7 0,0 3,7 

Összes kifizetés 1 715,6 0,0 1 715,6 
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20/1/19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása jogcímcsoport 

Az előirányzat 2019. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 
937,5 millió forint, melyből 933,3 millió forintról a Kormány hatáskörében született döntés. 

Az előirányzat irányító szervi hatáskörben 4,2 millió forint összegben növekedett: 

− 0,3 millió forint összegben a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítása következtében, 

− 3,9 millió forint összegben az előző években biztosított támogatások elszámolásából 
befolyt bevétel előirányzatosításából adódóan. 

 

Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Testület) működésének 
támogatása, valamint a Róheim-villa műemlékingatlan felújítása, a köztestület és a Magyar 
Corvin-lánc Iroda elhelyezésének támogatása.  

A Magyar Corvin-lánc Iroda székhelyeként kijelölt Róheim-villa felújítási munkáinak 
támogatására 2019. évben mindösszesen 863,8 millió forint került biztosításra támogatói 
okirat keretében a Testület részére, az alábbi kormányhatározatok alapján: 

− a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával 
összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és 
hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és 
a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 
1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról szóló  
1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat, 

− a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról szóló 
1249/2019. (IV. 30.) Korm. határozat. 

 

Mindezek mellett egyedi támogatási döntés alapján 65,8 millió forint költségvetési 
támogatásban részesült a Testület, mely a működési jellegű kiadásainak fedezetére szolgált. 

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 3,6 millió forint összegben a 
járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált. Az 
előirányzat vonatkozásában 2019. évben 4,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 144,7 0,0 0,0 937,5 933,2 644,9% 99,5% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 - 100,0% 

Támogatás 145,0 0,0 0,0 933,3 933,3 643,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 933,3 0,0 933,3 

1016/2019.(I.28) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (RKI)  

266,0 0,0 266,0 

1207/2019.  (IV. 18) Korm határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő 
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)  

500,0 0,0 500,0 

1353/2019. (VI.13) Korm határozat a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és 
fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)  

167,3 0,0 167,3 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 4,2 4,2 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 0,3 0,3 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 3,9 3,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 937,5 4,2 933,3 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 0,3 0,3 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 3,9 3,9 0,0 

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről 667,3 0,0 667,3 

 = Rendkívüli kormányzati intézkedések 
jogcímcsoportról 

266,0 0,0 266,0 

2019. évi módosított előirányzat 937,5 4,2 933,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb: köztestület (1 db) 929,6 65,8 863,8 

− egyéb (bankköltség) 3,6 0,0 3,6 

Összes kifizetés 933,2 65,8 867,4 

 

20/1/20 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése 
jogcímcsoport 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  

Az előirányzat vonatkozásában 2018. évben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, mely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alap javára. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 240,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  241,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások 0,8 0,8 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 0,8 0,8 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,8 0,8 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = maradvány előirányzatosítása 0,8 0,8 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,8 0,8 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

0,8 0,0 0,8 

Összes kifizetés 0,8 0,0 0,8 

 

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. 

Az előirányzat fejezetet irányító szervi hatáskörben 15,4 millió forinttal – fejezetek közötti 
átcsoportosítás eredményeként – növekedett: 

− a KKM fejezettől átcsoportosításra került 7,9 millió forint, 

− a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) fejezettől átcsoportosításra került 7,5 
millió forint. 

 

Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatokra vonatkozó 
nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása. 2019. évben az előirányzat terhére a következő 
tagdíjkifizetések történtek: 

− Kiállítások Nemzetközi Irodája (Bureau International des Expositions) részére – BIE 
tagdíj, 24.000 euró, a teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembe vételével 7,8 millió 
forint összegben (amelynek fedezetét a PM-től átcsoportosított forrás biztosította). 

− Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (Organisation for Economic 
Cooperation and Development-Tourism Comitte) részére – OECD tagdíj, 20.000 euró, a 
teljesítéskori MNB középárfolyam figyelembe vételével 6,6 millió forint összegben 
(amelynek fedezetét a KKM-től átcsoportosított forrás biztosította). 

 

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül a tárgyévi előirányzat 0,3 millió forint összegben 
a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték, árfolyamveszteség) 
teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában 2019. évben 0,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

  

4268



 
 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 15,4 14,7 - 95,5% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 - 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások 15,4 0,0 15,4 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 15,4 0,0 15,4 

2019. évi módosított előirányzat 15,4 0,0 15,4 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról 15,4 0,0 15,4 

2019. évi módosított előirányzat 15,4 0,0 15,4 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb: külföldi szervezet (2 db) 14,4 0,0 14,4 

− egyéb (bankköltség) 0,3 0,0 0,3 

Összes kifizetés 14,7 0,0 14,7 
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20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. m űködtetése 
jogcímcsoport 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A Kormány az aktív- és 
ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban (a továbbiakban. 1144/2019. (III. 18.) Korm. 
határozat) rendelkezett az AÖFK működésének támogatásáról. 

Az előirányzat – a Kormány hatáskörében – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján, év közben 861,1 millió forintra módosult. 

Az előirányzat célja az AÖFK működtetésével összefüggő kiadások finanszírozása, így 
különösen: az aktív és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek, programok koordinálása, 
népszerűsítése, az aktív és ökoturizmussal összefüggő létesítmények működésének szakmai 
értékelése, az aktív és ökoturizmussal összefüggő fejlesztések, beruházások összehangolása, 
az aktív és ökoturizmus körébe tartozó fejlesztések lebonyolításával összefüggő működési 
költségek finanszírozása, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos feladatainak 
támogatása. 

Az AÖFK 2019. évben a következő szakmai feladatokat valósította meg: 

– Szakmai szolgáltatások az 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozat 10. és 11. pontjának 
végrehajtásához: a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-felújítási Program értékelése, a Téry 
Ödön Nemzeti Turistaház-felújítási Programban érintett szakmai szereplőkkel, 
szolgáltatókkal, irányító- és ellenőrző szervezetekkel (különösen Agrárminisztérium, 
erdészetek, nemzeti parkok)  a kapcsolatrendszer kialakítása  

– Kommunikációs tervezés végrehajtása: az AÖFK projektjeihez kapcsolódó 
kommunikációs kampány megtervezése és szakmai előkészítése. 

– Kommunikáció/rendezvény megvalósítása: országos médiakampányok lebonyolítása 
megkezdődött. A hazai öko- és aktív turisztikai kínálatot bemutató többnapos szakmai 
vásár szervezése, előkészítése megindult, szakmai szervezetekkel, vidéki résztvevőkkel, 
piaci szereplőkkel az egyeztetések 2019 végén megkezdődtek. 2020. évi rendezvények 
szakmai előkészítése (EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia). 

– Fejlesztési programok tervezése: a rendelkezésre álló információk és helyzetértékelések 
alapján rövid- és középtávon megvalósítható „Flagship-projektek” kidolgozása. 

 
Az előirányzat vonatkozásában 2019. évben 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 861,1 860,5 - 99,9% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 861,1 861,1 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként    

Kormányzati hatáskörű módosítások 861,1 0,0 861,1 

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján (KMA)  

861,1 0,0 861,1 

2019. évi módosított előirányzat 861,1 0,0 861,1 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 = Központi Maradványelszámolási Alap címről 861,1 0,0 861,1 

2019. évi módosított előirányzat 861,1 0,0 861,1 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
           millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1 db) 857,6 857,6 0,0 

− egyéb (bankköltség) 2,9 0,0 2,9 

Összes kifizetés 860,5 857,6 2,9 
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Központi kezelésű előirányzatok 

 

21/1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások alcím 

 

21/1/1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport 

Az előirányzat célja az MK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok részére az állam 
nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása.  

A Kormány a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról 
szóló 1112/2019. (III. 12.) Korm. határozatban rendelkezett a DKÜ tőketartalékának 450,0 
millió forinttal történő növeléséről. 

A tőkeemelés célja a DKÜ folyamatos működéshez, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben 
foglalt közfeladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához szükséges forrás biztosítása 
volt, tekintettel arra hogy a DKÜ az érintett szervezetek részére nyújtott közbeszerzési 
tevékenységét 2019. március végén kezdte meg, ezért saját bevételekkel még nem 
rendelkezett. 

Az előirányzat terhére  2019. évben a DKÜ 450,0 millió forint összegű tőkeemelése 
megtörtént. 

 

21/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások alcím 

 

21/2/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása jogcímcsoport 

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 1. melléklet 67. 
pontja alapján, valamint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019. (III. 25.) 
Korm. határozat által biztosított 89,8 millió forint forrás terhére az MTÜ támogatási 
jogviszonyt létesített az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2019. évi bérfejlesztési támogatás biztosítása 
érdekében, összesen 89,2 millió forint összegben. Az összeg 2019. augusztus 9-én kifizetésre 
került. 

 

21/2/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport 

A BAHART és a MAHART-PassNave állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése 
érdekében 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 értelmében 2019. március 7. napjától kezdődően a 
BAHART felett a tulajdonosi jogokat az MTÜ gyakorolja. 
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A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 6 598,6 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra az előirányzat javára a BAHART-ban történő tőkeemelés végrehajtása 
érdekében. 

2019. szeptember 11-én került sor a 6 598,6 millió forint tőkeemelés átutalására, amely a 
Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó 
egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1861/2016. (XII. 
27.) számú Korm. határozat 2. mellékletének 7-8. pontjában meghatározott BAHART kikötő- 
és hajópark fejlesztések forrásának biztosítására szolgàlt. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

KIADÁSOK 128 419,4 128 359,3 -- 175 542,81 160,816 188,032 727,7128 359,3 178 435,8

1. Költségvetési szerv 4 220,9 4 483,5 -- 6 823,21 160,8-324,92 011,24 483,5 7 330,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 2 763,4 2 258,3 -- 4 069,228,2265,41 694,82 258,3 4 246,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 621,0 466,6 -- 779,826,541,1316,4466,6 850,6

01/03  Dologi kiadások 433,7 1 503,2 -- 909,9-44,0-376,6--1 503,2 1 082,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 395,3 -- -- 1 032,91 032,975,5---- 1 108,4

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

02/06  Beruházások 7,0 255,4 -- 31,4117,2-330,3--255,4 42,3

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

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 124 127,2 123 875,8 -- 161 581,8--16 512,923 578,1123 875,8 163 966,8

124 127,2 123 875,8 -- 161 581,8--16 512,923 578,1123 875,8 163 966,8

3. Központi előirányzat 71,3 -- -- 7 137,8----7 138,4-- 7 138,4

71,3 -- -- 7 137,8----7 138,4-- 7 138,4

BEVÉTELEK 2 943,2 50,0 -- 7 906,6--7 856,6--50,0 7 906,6

1. Költségvetési szerv 410,6 50,0 -- 225,6--175,6--50,0 225,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 532,6 -- -- 7 681,0--7 681,0---- 7 681,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15 942,4 -- -- 12 495,01 160,811 334,2---- 12 495,0

1. Költségvetési szerv 667,2 -- -- 1 160,81 160,8------ 1 160,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 15 275,2 -- -- 11 334,2--11 334,2---- 11 334,2

TÁMOGATÁSOK 121 957,5 128 309,3 -- 150 895,8---3 002,825 589,3128 309,3 150 895,8

1. Költségvetési szerv 4 303,9 4 433,5 -- 5 944,2---500,52 011,24 433,5 5 944,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 117 653,6 123 875,8 -- 144 951,6---2 502,323 578,1123 875,8 144 951,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 266,0 -- -- 300,0-------- --

1. Költségvetési szerv 266,0 -- -- 300,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 495,0 -- -- -- -- -- -- -- 2 892,4
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Miniszterelnöki Kabinetiroda ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 3 615,0 3 894,4 -- 6 055,31 038,0-488,51 941,83 894,4 6 385,7

1 Működési költségvetés 3 610,3 3 668,4 -- 6 044,0912,1-158,21 941,83 668,4 6 364,1

 / 1 Személyi juttatások 2 572,5 1 988,5 -- 3 667,719,2180,31 636,41 988,5 3 824,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 232,1 1 631,5 -- 3 170,1------1 631,5 3 273,8

Külső személyi juttatások 340,4 357,0 -- 497,6------357,0 550,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

581,5 407,3 -- 702,920,126,2305,4407,3 759,0

 / 3 Dologi kiadások 286,8 1 272,6 -- 705,1-95,5-367,7--1 272,6 809,4

Készletbeszerzés 11,5 50,4 -- 2,7------50,4 15,9

Kommunikációs szolgáltatások 75,3 310,0 -- 124,1------310,0 138,2

Szolgáltatási kiadások 94,0 585,4 -- 153,7------585,4 190,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 34,9 50,0 -- 267,1------50,0 284,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 71,1 276,8 -- 157,5------276,8 179,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 169,5 -- -- 968,3968,33,0---- 971,3

Elvonások és befizetések 10,5 -- -- 733,0-------- 736,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 159,0 -- -- 233,2-------- 233,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

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

2 Felhalmozási költségvetés 4,7 226,0 -- 11,3125,9-330,3--226,0 21,6

 / 6 Beruházások 4,2 226,0 -- 11,3125,9-330,3--226,0 21,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,6 -- -- 8,0-------- 8,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,5-------- 6,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,7 178,0 -- 0,4------178,0 2,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,9 48,0 -- 2,4------48,0 3,4

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

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

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

BEVÉTELEK 220,7 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 209,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

209,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 10,9 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 10,7 -- -- 1,7-------- 1,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,8 -- -- 1,3-------- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 513,1 -- -- 1 038,01 038,0------ 1 038,0

8 Maradvány igénybevétele 513,1 -- -- 1 038,01 038,0------ 1 038,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 513,1 -- -- 1 038,01 038,0------ 1 038,0

Maradvány igénybevétele 513,1 -- -- 1 038,01 038,0------ 1 038,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 513,1 -- -- 1 038,0-------- 1 038,0

TÁMOGATÁSOK 3 919,2 3 894,4 -- 5 344,7---491,51 941,83 894,4 5 344,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 919,2 3 894,4 -- 5 344,7---491,51 941,83 894,4 5 344,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 919,2 3 894,4 -- 5 344,7---491,51 941,83 894,4 5 344,7

Központi, irányító szervi támogatás 3 919,2 3 894,4 -- 5 344,7---491,51 941,83 894,4 5 344,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 245,0 -- -- 269,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 038,0 -- -- -- -- -- -- -- 330,4

Nemzeti Kommunikációs Hivatal ( 01112 Kormányzat )2

KIADÁSOK 605,9 589,1 -- 767,9122,8163,669,4589,1 944,9

1 Működési költségvetés 603,1 559,7 -- 747,8131,5163,669,4559,7 924,2

 / 1 Személyi juttatások 190,9 269,8 -- 401,59,085,158,4269,8 422,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 174,6 239,9 -- 396,1------239,9 415,4

Külső személyi juttatások 16,3 29,9 -- 5,4------29,9 6,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

39,5 59,3 -- 76,96,414,911,059,3 91,6

 / 3 Dologi kiadások 146,9 230,6 -- 204,851,5-8,9--230,6 273,2

Készletbeszerzés 0,4 0,8 -- 0,7------0,8 1,3

Kommunikációs szolgáltatások 31,7 44,2 -- 41,4------44,2 44,5

Szolgáltatási kiadások 52,3 128,7 -- 80,8------128,7 130,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 62,5 56,9 -- 81,9------56,9 97,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 225,8 -- -- 64,664,672,5---- 137,1

Elvonások és befizetések 225,8 -- -- 64,6-------- 137,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,8 29,4 -- 20,1-8,7----29,4 20,7

 / 6 Beruházások 2,8 29,4 -- 20,1-8,7----29,4 20,7

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

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 23,1 -- 15,6------23,1 16,0

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

BEVÉTELEK 189,9 50,0 -- 222,6--172,6--50,0 222,6

4 Működési bevételek 189,9 50,0 -- 222,6--172,6--50,0 222,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 149,2 39,4 -- 174,7------39,4 174,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 40,3 10,6 -- 47,2------10,6 47,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,4 -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 154,1 -- -- 122,8122,8------ 122,8

8 Maradvány igénybevétele 154,1 -- -- 122,8122,8------ 122,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 154,1 -- -- 122,8122,8------ 122,8

Maradvány igénybevétele 154,1 -- -- 122,8122,8------ 122,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 154,1 -- -- 122,8-------- 122,8

TÁMOGATÁSOK 384,7 539,1 -- 599,5---9,069,4539,1 599,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 384,7 539,1 -- 599,5---9,069,4539,1 599,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 384,7 539,1 -- 599,5---9,069,4539,1 599,5

Központi, irányító szervi támogatás 384,7 539,1 -- 599,5---9,069,4539,1 599,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 21,0 -- -- 31,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 122,8 -- -- -- -- -- -- -- 177,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )20

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

Célelőirányzatok ( X 1231 )120

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

Kormányfői protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )120 1

KIADÁSOK 52,3 493,6 -- 337,3---44,7--493,6 448,9

1 Működési költségvetés 52,3 493,6 -- 337,3---44,7--493,6 448,9

 / 1 Személyi juttatások -- 280,0 -- 4,7---181,0--280,0 99,0

Külső személyi juttatások -- 280,0 -- 4,7------280,0 99,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 56,6 -- -----56,6--56,6 --

 / 3 Dologi kiadások 1,2 157,0 -- 5,3---134,4--157,0 22,6

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

Szolgáltatási kiadások 1,0 33,2 -- 3,2------33,2 8,6

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,2 33,2 -- 1,4------33,2 13,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,1 -- -- 327,3--327,3---- 327,3

Elvonások és befizetések 0,3 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,8 -- -- 327,2-------- 327,2

BEVÉTELEK 158,8 -- -- 122,4--122,4---- 122,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 158,8 -- -- 122,4--122,4---- 122,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

158,8 -- -- 122,4-------- 122,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 51,1 -- -- 205,4--205,4---- 205,4

8 Maradvány igénybevétele 51,1 -- -- 205,4--205,4---- 205,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 51,1 -- -- 205,4--205,4---- 205,4

Maradvány igénybevétele 51,1 -- -- 205,4--205,4---- 205,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 51,1 -- -- 205,4-------- 205,4

TÁMOGATÁSOK 47,8 493,6 -- 121,1---372,5--493,6 121,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 47,8 493,6 -- 121,1---372,5--493,6 121,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 47,8 493,6 -- 121,1---372,5--493,6 121,1

Központi, irányító szervi támogatás 47,8 493,6 -- 121,1---372,5--493,6 121,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 205,4 -- -- -- -- -- -- -- 111,6

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

KIADÁSOK 28 185,5 29 575,8 -- 44 733,3--7 705,27 556,329 575,8 44 837,3

1 Működési költségvetés 28 185,5 29 575,8 -- 44 491,7--7 463,67 556,329 575,8 44 595,7

 / 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 27 946,2 29 375,8 -- 44 095,2--7 267,17 556,329 375,8 44 199,2

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

Szolgáltatási kiadások 112,5 177,0 -- 155,9------177,0 177,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 21 898,5 22 991,9 -- 34 580,3------22 991,9 34 644,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 932,6 6 206,9 -- 9 355,7------6 206,9 9 374,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 239,3 -- -- 396,5--396,5---- 396,5

Elvonások és befizetések 38,3 -- -- 108,1-------- 108,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 201,0 -- -- 288,4-------- 288,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 241,6--241,6---- 241,6

 / 6 Beruházások -- -- -- 241,6--241,6---- 241,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 190,2-------- 190,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 51,4-------- 51,4

BEVÉTELEK 136,0 -- -- 404,1--404,1---- 404,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 136,0 -- -- 404,1--404,1---- 404,1

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei 105,4 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

30,6 -- -- 401,3-------- 401,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 368,3 -- -- 7 883,1--7 883,1---- 7 883,1

8 Maradvány igénybevétele 2 368,3 -- -- 7 883,1--7 883,1---- 7 883,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 368,3 -- -- 7 883,1--7 883,1---- 7 883,1

Maradvány igénybevétele 2 368,3 -- -- 7 883,1--7 883,1---- 7 883,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 368,3 -- -- 7 883,1-------- 7 883,1

TÁMOGATÁSOK 33 564,3 29 575,8 -- 36 550,1---582,07 556,329 575,8 36 550,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 33 564,3 29 575,8 -- 36 550,1---582,07 556,329 575,8 36 550,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 33 564,3 29 575,8 -- 36 550,1---582,07 556,329 575,8 36 550,1

Központi, irányító szervi támogatás 33 564,3 29 575,8 -- 36 550,1---582,07 556,329 575,8 36 550,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7 883,1 -- -- -- -- -- -- -- 104,0

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

120 5

KIADÁSOK 1 087,2 2 050,0 -- 3 048,5--0,41 000,02 050,0 3 050,4

1 Működési költségvetés 1 086,9 2 050,0 -- 2 796,0---252,11 000,02 050,0 2 797,9

 / 3 Dologi kiadások 1,7 6,1 -- 10,7--2,14,06,1 12,2

Szolgáltatási kiadások 1,7 6,1 -- 10,7------6,1 12,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 085,2 2 043,9 -- 2 785,3---254,2996,02 043,9 2 785,7

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 085,0 2 043,9 -- 2 785,3------2 043,9 2 785,7

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- 252,5--252,5---- 252,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,3 -- -- 252,5--252,5---- 252,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,3 -- -- 252,5-------- 252,5

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

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

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

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

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

TÁMOGATÁSOK 1 087,0 2 050,0 -- 3 050,0----1 000,02 050,0 3 050,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 087,0 2 050,0 -- 3 050,0----1 000,02 050,0 3 050,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 087,0 2 050,0 -- 3 050,0----1 000,02 050,0 3 050,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 087,0 2 050,0 -- 3 050,0----1 000,02 050,0 3 050,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,9

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

KIADÁSOK -- 58,1 -- -----58,1--58,1 --

1 Működési költségvetés -- 58,1 -- -----58,1--58,1 --

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

Tartalékok -- 58,1 -- --------58,1 --

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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 243,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 235,1 -- -- ---------- --

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

Elvonások és befizetések 5,2 -- -- ---------- --

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

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

2 Felhalmozási költségvetés 8,8 -- -- ---------- --

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

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

BEVÉTELEK 78,7 -- -- ---------- --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 120,2 -- -- ---------- --

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

Maradvány igénybevétele 120,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 120,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 45,0 -- -- ---------- --

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

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

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

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

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

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 299,8------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 298,2 300,0 -- 294,8---5,0--300,0 295,0

 / 3 Dologi kiadások -- 1,0 -- 1,0--0,2--1,0 1,2

Szolgáltatási kiadások -- 1,0 -- 1,0------1,0 1,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 298,2 299,0 -- 293,8---5,2--299,0 293,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 298,2 299,0 -- 293,8------299,0 293,8

2 Felhalmozási költségvetés 1,8 -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8 -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,8 -- -- 5,0-------- 5,0

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

120 9

KIADÁSOK 476,0 300,0 -- 314,0---355,8371,0300,0 315,2

1 Működési költségvetés 455,0 300,0 -- 304,9---364,9371,0300,0 306,1

 / 3 Dologi kiadások 312,1 100,0 -- 38,2---60,9--100,0 39,1

Szolgáltatási kiadások 245,8 46,0 -- 30,2------46,0 31,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 66,3 54,0 -- 8,0------54,0 8,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 142,9 200,0 -- 266,7---304,0371,0200,0 267,0

Elvonások és befizetések 66,9 -- -- 117,1-------- 117,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 100,0 -- --------100,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 76,0 100,0 -- 149,6------100,0 149,9

2 Felhalmozási költségvetés 21,0 -- -- 9,1--9,1---- 9,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,0 -- -- 9,1--9,1---- 9,1

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 9,1-------- 9,1

BEVÉTELEK 29,3 -- -- 61,1--61,1---- 61,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29,3 -- -- 53,6--53,6---- 53,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

29,3 -- -- 53,6-------- 53,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,5-------- 6,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0-------- 1,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 103,4 -- -- 75,1--75,1---- 75,1

8 Maradvány igénybevétele 103,4 -- -- 75,1--75,1---- 75,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 103,4 -- -- 75,1--75,1---- 75,1

Maradvány igénybevétele 103,4 -- -- 75,1--75,1---- 75,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 103,4 -- -- 75,1-------- 75,1

TÁMOGATÁSOK 418,4 300,0 -- 179,0---492,0371,0300,0 179,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 418,4 300,0 -- 179,0---492,0371,0300,0 179,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 418,4 300,0 -- 179,0---492,0371,0300,0 179,0

Központi, irányító szervi támogatás 418,4 300,0 -- 179,0---492,0371,0300,0 179,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 75,1 -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Turisztikai célelőirányzat ( 13201 Idegenforgalom )120 10

KIADÁSOK 19 580,7 13 826,2 -- 15 130,7--1 043,1397,513 826,2 15 266,8

1 Működési költségvetés 17 308,4 13 746,8 -- 14 785,3--776,1397,513 746,8 14 920,4

 / 3 Dologi kiadások 40,5 47,0 -- 56,1--27,71,547,0 76,3

Szolgáltatási kiadások 40,5 47,0 -- 56,1------47,0 76,3

4282



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17 267,9 13 699,8 -- 14 729,2--748,4396,013 699,8 14 844,1

Elvonások és befizetések 119,9 -- -- 56,8-------- 56,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 229,6 130,0 -- 62,7------130,0 63,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 918,4 13 569,8 -- 14 609,7------13 569,8 14 723,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 272,3 79,4 -- 345,4--267,0--79,4 346,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 272,3 79,4 -- 345,4--267,0--79,4 346,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 871,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 400,8 79,4 -- 345,4------79,4 346,4

BEVÉTELEK 1 249,3 -- -- 909,8--909,8---- 909,8

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

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 124,8 -- -- 2,7--2,7---- 2,7

 / 8 Kamatbevételek 124,8 -- -- 2,4-------- 2,4

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 366,7 -- -- 904,0--904,0---- 904,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 366,7 -- -- 904,0-------- 904,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 757,8 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 757,8 -- -- 2,1-------- 2,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 213,0 -- -- 100,3--100,3---- 100,3

8 Maradvány igénybevétele 213,0 -- -- 100,3--100,3---- 100,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 213,0 -- -- 100,3--100,3---- 100,3

Maradvány igénybevétele 213,0 -- -- 100,3--100,3---- 100,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 213,0 -- -- 100,3-------- 100,3

TÁMOGATÁSOK 18 218,7 13 826,2 -- 14 256,7--33,0397,513 826,2 14 256,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 18 218,7 13 826,2 -- 14 256,7--33,0397,513 826,2 14 256,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 18 218,7 13 826,2 -- 14 256,7--33,0397,513 826,2 14 256,7

Központi, irányító szervi támogatás 18 218,7 13 826,2 -- 14 256,7--33,0397,513 826,2 14 256,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100,3 -- -- -- -- -- -- -- 136,1

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 11

KIADÁSOK 69 701,9 71 621,7 -- 88 361,5--7 897,910 718,771 621,7 90 238,3

1 Működési költségvetés 17 826,3 15 221,7 -- 27 027,0--927,411 054,815 221,7 27 203,8

 / 3 Dologi kiadások 83,2 243,5 -- 259,9--118,564,3243,5 426,3

Szolgáltatási kiadások 83,2 243,5 -- 259,9------243,5 426,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17 743,1 14 978,2 -- 26 767,1--808,910 990,514 978,2 26 777,5

Elvonások és befizetések 11 336,6 -- -- 85,3-------- 85,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 107,5 -- -- 633,0-------- 633,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 299,0 14 978,2 -- 26 048,8------14 978,2 26 059,2

2 Felhalmozási költségvetés 51 875,6 56 400,0 -- 61 334,5--6 970,5-336,156 400,0 63 034,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban
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 / 6 Beruházások -- -- -- -----454,5454,5-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 875,6 56 400,0 -- 61 334,5--7 425,0-790,656 400,0 63 034,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 261,5 -- -- 4 109,4-------- 4 110,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 51 614,1 56 400,0 -- 57 225,1------56 400,0 58 924,1

BEVÉTELEK 873,6 -- -- 5 757,6--5 757,6---- 5 757,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 868,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

868,8 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5 757,6--5 757,6---- 5 757,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5 757,6-------- 5 757,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 527,8 -- -- 2 447,8--2 447,8---- 2 447,8

8 Maradvány igénybevétele 11 527,8 -- -- 2 447,8--2 447,8---- 2 447,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 11 527,8 -- -- 2 447,8--2 447,8---- 2 447,8

Maradvány igénybevétele 11 527,8 -- -- 2 447,8--2 447,8---- 2 447,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 527,8 -- -- 2 447,8-------- 2 447,8

TÁMOGATÁSOK 59 748,3 71 621,7 -- 82 032,9---307,510 718,771 621,7 82 032,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 59 748,3 71 621,7 -- 82 032,9---307,510 718,771 621,7 82 032,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 59 748,3 71 621,7 -- 82 032,9---307,510 718,771 621,7 82 032,9

Központi, irányító szervi támogatás 59 748,3 71 621,7 -- 82 032,9---307,510 718,771 621,7 82 032,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 447,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 876,8

Közösségépítő kezdeményezések támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )120 12

KIADÁSOK -- 500,0 -- -----400,0--500,0 100,0

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- -----400,0--500,0 100,0

 / 3 Dologi kiadások -- 1,7 -- ----0,3--1,7 2,0

Szolgáltatási kiadások -- 1,7 -- --------1,7 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 498,3 -- -----400,3--498,3 98,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 498,3 -- --------498,3 98,0

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- 100,0---400,0--500,0 100,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 100,0---400,0--500,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 100,0---400,0--500,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 100,0---400,0--500,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Kommentár Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )120 13

KIADÁSOK -- 150,0 -- 149,9------150,0 150,0

1 Működési költségvetés -- 150,0 -- 99,9---50,0--150,0 100,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,5 -- 0,5--0,1--0,5 0,6
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Szolgáltatási kiadások -- 0,5 -- 0,5------0,5 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 149,5 -- 99,4---50,1--149,5 99,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 149,5 -- 99,4------149,5 99,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

TÁMOGATÁSOK -- 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok ( 08115 Gyermek- és ifjúsági 
szabadidős tevékenységek )

120 14

KIADÁSOK 944,4 800,4 -- 865,0--64,8--800,4 865,2

1 Működési költségvetés 591,9 530,4 -- 704,4--174,2--530,4 704,6

 / 3 Dologi kiadások -- 2,7 -- 3,3--0,8--2,7 3,5

Szolgáltatási kiadások -- 2,7 -- 3,3------2,7 3,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 591,9 527,7 -- 701,1--173,4--527,7 701,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 12,1-------- 12,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,6-------- 1,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 591,9 527,7 -- 687,4------527,7 687,4

2 Felhalmozási költségvetés 352,5 270,0 -- 160,6---109,4--270,0 160,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 352,5 270,0 -- 160,6---109,4--270,0 160,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 33,4-------- 33,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 352,5 270,0 -- 127,2------270,0 127,2

BEVÉTELEK -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 24,8-------- 24,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,3 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

8 Maradvány igénybevétele 45,3 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,3 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Maradvány igénybevétele 45,3 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,3 -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK 919,1 800,4 -- 820,4--20,0--800,4 820,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 919,1 800,4 -- 820,4--20,0--800,4 820,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 919,1 800,4 -- 820,4--20,0--800,4 820,4

Központi, irányító szervi támogatás 919,1 800,4 -- 820,4--20,0--800,4 820,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,0 -- -- -- -- -- -- -- 0,2
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Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

120 15

KIADÁSOK 594,5 1 200,0 -- 2 980,2----1 780,21 200,0 2 980,2

1 Működési költségvetés 122,9 1 200,0 -- 204,0---1 101,7105,71 200,0 204,0

 / 3 Dologi kiadások 2,1 4,1 -- 10,4--0,16,24,1 10,4

Szolgáltatási kiadások 2,1 4,1 -- 10,4------4,1 10,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 120,8 1 195,9 -- 193,6---1 101,899,51 195,9 193,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 120,8 1 195,9 -- 193,6------1 195,9 193,6

2 Felhalmozási költségvetés 471,6 -- -- 2 776,2--1 101,71 674,5-- 2 776,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 471,6 -- -- 2 776,2--1 101,71 674,5-- 2 776,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 471,6 -- -- 2 776,2-------- 2 776,2

TÁMOGATÁSOK 594,5 1 200,0 -- 2 980,2----1 780,21 200,0 2 980,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 594,5 1 200,0 -- 2 980,2----1 780,21 200,0 2 980,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 594,5 1 200,0 -- 2 980,2----1 780,21 200,0 2 980,2

Központi, irányító szervi támogatás 594,5 1 200,0 -- 2 980,2----1 780,21 200,0 2 980,2

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

Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )120 16

KIADÁSOK 996,5 1 000,0 -- 1 836,8--961,3-120,01 000,0 1 841,3

1 Működési költségvetés 13,0 52,7 -- 1 001,3--954,8-1,752,7 1 005,8

 / 3 Dologi kiadások -- 6,9 -- 6,5--3,5-0,46,9 9,9

Szolgáltatási kiadások -- 3,4 -- 6,5------3,4 9,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3,5 -- --------3,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 45,8 -- 994,8--951,3-1,345,8 995,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 994,8-------- 994,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,0 45,8 -- --------45,8 1,1

2 Felhalmozási költségvetés 983,5 947,3 -- 835,5--6,5-118,3947,3 835,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 983,5 947,3 -- 835,5--6,5-118,3947,3 835,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 126,0 -- -- 270,0-------- 270,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 857,5 947,3 -- 565,5------947,3 565,5

BEVÉTELEK -- -- -- 396,9--396,9---- 396,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 27,4--27,4---- 27,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 27,4-------- 27,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 369,5--369,5---- 369,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 369,5-------- 369,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 597,9 -- -- 601,4--601,4---- 601,4

8 Maradvány igénybevétele 597,9 -- -- 601,4--601,4---- 601,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 597,9 -- -- 601,4--601,4---- 601,4
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Maradvány igénybevétele 597,9 -- -- 601,4--601,4---- 601,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 597,9 -- -- 601,4-------- 601,4

TÁMOGATÁSOK 1 000,0 1 000,0 -- 843,0---37,0-120,01 000,0 843,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 1 000,0 -- 843,0---37,0-120,01 000,0 843,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 1 000,0 -- 843,0---37,0-120,01 000,0 843,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 000,0 1 000,0 -- 843,0---37,0-120,01 000,0 843,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 601,4 -- -- -- -- -- -- -- 4,5

Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem 
bontott) )

120 17

KIADÁSOK -- 2 000,0 -- 1 715,6---321,680,02 000,0 1 758,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 319,8--281,380,0-- 361,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 93,6--135,1---- 135,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 3,7-------- 6,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 69,8-------- 99,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 20,1-------- 29,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 226,2--146,280,0-- 226,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,2-------- 1,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 225,0-------- 225,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 000,0 -- 1 395,8---602,9--2 000,0 1 397,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 000,0 -- 1 395,8---602,9--2 000,0 1 397,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 702,5-------- 702,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 2 000,0 -- 693,3------2 000,0 694,6

TÁMOGATÁSOK -- 2 000,0 -- 1 758,4---321,680,02 000,0 1 758,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- 1 758,4---321,680,02 000,0 1 758,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- 1 758,4---321,680,02 000,0 1 758,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 000,0 -- 1 758,4---321,680,02 000,0 1 758,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 42,8

Magyar Corvin-lánc Testület támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )120 19

KIADÁSOK 144,7 -- -- 933,2--4,2933,3-- 937,5

1 Működési költségvetés 45,0 -- -- 69,4--4,269,5-- 73,7

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- 3,6--0,33,7-- 4,1

Szolgáltatási kiadások 0,2 -- -- 3,6-------- 4,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 44,8 -- -- 65,8--3,965,8-- 69,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44,8 -- -- 65,8-------- 69,6

2 Felhalmozási költségvetés 99,7 -- -- 863,8----863,8-- 863,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99,7 -- -- 863,8----863,8-- 863,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 99,7 -- -- 863,8-------- 863,8

BEVÉTELEK -- -- -- 3,9--3,9---- 3,9

4287



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,9--3,9---- 3,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,9-------- 3,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,3-------- 0,3

TÁMOGATÁSOK 145,0 -- -- 933,3----933,3-- 933,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 145,0 -- -- 933,3----933,3-- 933,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 145,0 -- -- 933,3----933,3-- 933,3

Központi, irányító szervi támogatás 145,0 -- -- 933,3----933,3-- 933,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- 4,3

Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 20

KIADÁSOK 240,6 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,8-------- 0,8

2 Felhalmozási költségvetés 240,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 240,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 241,4 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

8 Maradvány igénybevétele 241,4 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 241,4 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Maradvány igénybevétele 241,4 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 241,4 -- -- 0,8-------- 0,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi tagdíjak ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )120 21

KIADÁSOK -- -- -- 14,7--15,4---- 15,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 14,7--15,4---- 15,4

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 14,4--15,1---- 15,1

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 14,4-------- 15,1

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 15,4--15,4---- 15,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 15,4--15,4---- 15,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 15,4--15,4---- 15,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 15,4--15,4---- 15,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 08119 Egyéb sport és 
szabadidős tevékenységek (nem bontott) )

120 23

KIADÁSOK -- -- -- 860,5----861,1-- 861,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 725,8----726,4-- 726,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 2,9----3,5-- 3,5

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 2,9-------- 3,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 722,9----722,9-- 722,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 722,9-------- 722,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 134,7----134,7-- 134,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 134,7----134,7-- 134,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 134,7-------- 134,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 861,1----861,1-- 861,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 861,1----861,1-- 861,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 861,1----861,1-- 861,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 861,1----861,1-- 861,1

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

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

120 24

KIADÁSOK 6,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 6,6 -- -- ---------- --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120 25

KIADÁSOK 1 572,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 572,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 572,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 565,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,9 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,9 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK 1 565,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 565,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 565,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 565,5 -- -- ---------- --

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

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )121

A  Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése ( 
01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )

121 1

KIADÁSOK -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 450,0-------- 450,0

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )221

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása ( 13709 Egyéb 
gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

221 1

KIADÁSOK 71,3 -- -- 89,2----89,8-- 89,8

1 Működési költségvetés 71,3 -- -- 89,2----89,8-- 89,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71,3 -- -- 89,2----89,8-- 89,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71,3 -- -- 89,2-------- 89,8

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése ( 
01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )

221 2

KIADÁSOK -- -- -- 6 598,6----6 598,6-- 6 598,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6 598,6----6 598,6-- 6 598,6

 / 6 Beruházások -- -- -- 6 598,6----6 598,6-- 6 598,6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 6 598,6-------- 6 598,6
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Szerkezeti változás a 2019. évben

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

20/01/19/00 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása (376262) Új elem

Indoklás: A Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források 
biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa 
rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. 
(IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához 
szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat 
visszavonásáról szóló 1525/2018. (X.17.) Korm. határozat végrehajtása 2. pont b.) 
alpontja és a a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozatban, valamint a a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozatban biztosított források felhasználása okán 
megnyitott előirányzat.

20/01/20/00 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és 
sportcélú fejlesztése (372839)

Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

20/01/21/00 Nemzetközi tagdíjak (379084) Új elem

Indoklás: Megállapodás alapján a KKM-től átvett fejezeti előirányzat (OECD-IFTTA tagdíj) 
és a PM-től átvett fejezeti előirányzat (BIE tagdíj), a turizmus diplomáciával 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére.

20/01/23/00 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (379273)

Új elem

Indoklás: Az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről 1144/2019. (III.18.) Korm. Határozat 4.  és 6. pontja, a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1432/2019.VII.26.) Korm. határozatban biztosított források felhasználása okán.

21/01/01/00 A  Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése (379251)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat célja az MK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok részére 
az állam nevében végrehajtott tőkeemelések biztosítása. A Kormány az 
informatikai beszerzések egységesítésének biztosítása érdekében, a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben foglaltak maradéktalan érvényesülése céljából a Digitális Kormányzati 
Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1112/2019. (III. 12.) 
Korm. határozatban rendelkezett a DKÜ tőketartalékának megemeléséről.
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Szerkezeti változás a 2019. évben

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

21/02/01/00 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi 
joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása 
(377062)

Új elem

Indoklás: 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 alapján, valamint a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozat által 
biztosított forrás, valamint az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2019. évi bérfejlesztési 
támogatás biztosítása.

21/02/02/00 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése (381406)

Új elem

Indoklás: A BAHART és a MAHART– PassNave állami tulajdonú társasági részesedése 
felett 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 értelmében 2019. március 7. 
napjától kezdődően a BAHART felett a tulajdonosi jogokat az MTÜ gyakorolja. A 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet címrendjének kiegészítésére és előirányzatátcsoportosításra került sor a 
BAHART-ban történő tőkeemelés végrehajtása érdekében.
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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 2019. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 088 3501

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 61 937 74015

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

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

64 240 9004

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 76 298 3275

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

531 696 22749

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

384 272 89245

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

229 595 95036

hivatali főtanácsos I. 46 703 4276

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

338 418 17358

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 120 979 03029

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 915 388 216250

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

179 672 68624

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

162 022 49823

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

12 928 9503

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 354 624 13450

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 270 012 350300

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

0298

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0315

Üres álláshelyek száma az időszak végén 054

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 032

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

0300
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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 2019. évben

XXI.  fejezet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 18 088 3501

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 61 937 74015

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

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

46 666 8003

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 61 423 1914

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

469 389 74343

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

346 469 80238

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

200 841 32131

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

317 426 42053

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 120 979 03029

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 686 379 597219

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

179 672 68624

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

162 022 49823

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

12 928 9503

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 354 624 13450

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 041 003 731269

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

260

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 273

Üres álláshelyek száma az időszak végén 52

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 31

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

269

2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

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

17 574 1001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 14 875 1361

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

62 306 4846

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

37 803 0907

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

28 754 6295

hivatali főtanácsos I. 46 703 4276

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

20 991 7535

4294



     
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 2019. évben

XXI.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

229 008 61931

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 229 008 61931

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

38

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 42

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 1

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

31
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A XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA FEJEZET 2019. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

 

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben 
önálló fejezetben fogadta el a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI vagy 
Fejezet) fejezet költségvetését.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) alapján az MKI fejezetnél az irányító szerv az MKI, vezetője az MKI 
közigazgatási államtitkára.  

Az MKI, mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2018. évi V. törvényben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (jelen fejezetben a továbbiakban: Statútum) 4-6/A. § és a 
144-149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.  

A Statútum 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, ellátja a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait, 
biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást. 

A miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára segíti a 
Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában. 

Az MKI a Statútum 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 előirányzatai a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az NVTNM feladatainak 
ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják. 

Az MKI szervezetén belül  

− nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, 
− állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár, 
− nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, 

valamint 
− nemzeti információs államtitkár 

működik. 

 

4299



 
 

Az MKI 2019. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 
a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 
11.) ME utasítással került megállapításra, amely a 2019. évben két alkalommal módosult: 

− 2019. március 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 1/2019. (III. 1.) 
ME utasítás alapján, 

− 2019. augusztus 1-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 5/2019. (VIII. 
1.) ME utasítás alapján. 

 

Az MK alapadatai: 

− megnevezése: Miniszterelnöki Kormányiroda 

− rövidítése: MKI 

− székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. 

− PIR törzsszáma: 838838 

− elérhetősége: https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda 

− alapításának dátuma: 2018. május 22. 

 

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 év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági 
intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az 
intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 

Az NVTNM tulajdonosi döntése értelmében a regionális Közlekedési Központok beolvadtak 
a Volánbusz Zrt.-be, amely 2019. október 1-jétől egységes, országos szolgáltatási 
lefedettséget biztosító közúti közszolgáltató társaságként működik tovább. A létrejött társaság 
gazdaságosabban, hatékonyabban látja el a közúti személyszállítási feladatokat.  

A 2019. évnek nemzetgazdasági szinten is kiemelt jelentőségű eseménye volt az állami 
tulajdonban lévő, országos műsorszóró és távközlési infrastruktúrával rendelkező „Antenna 
Hungária” Zrt. 25%-os, közvetett tulajdonszerzése a hazánkban működő Telenor cégekben. A 
tulajdonszerzés különös fontossággal bír az állam távközlési szektorban betöltött pozíciójának 
megerősítése szempontjából, elősegítve az állami tulajdonban lévő távközlési kompetenciák 
lehető leghatékonyabb kihasználását az „Antenna Hungária” Zrt. és a Telenor közötti 
szinergiaterületek kiaknázása útján. 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései 
új szabályozási környezetet teremtettek azon kormányzati magasépítési beruházásoknak, 
amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1. napja előtt 
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nem indult meg. A Beruházási Ügynökség feladatait a BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt., a továbbiakban: BEÜ) látja 
el. A Rendelet a kormányzati magasépítési beruházások vonatkozásában elhatárolja a 
beruházásokhoz tartozó előkészítői és megvalósítói feladatokat. A BEÜ a Törvény és a 
Rendelet hatálya alá tartozó Beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszában a Törvény 
és a Rendelet szerinti feladatokat látja el, a Rendelet 16. §-ban foglaltak figyelembevételével. 

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 módosításáról szóló 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet 2018. augusztus 1. 
napján hatályba lépett rendelkezései alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (a 
továbbiakban: MVM Zrt.) felett a tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter gyakorolja. A 2019. évben folytatódott az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (a 
továbbiakban: NKM) és meghatározó befolyása alatt lévő társaságainak az MVM Zrt. általi 
teljes körű konszolidációja. Az MVM-NKM fúzióval létrejött Magyarország harmadik 
legnagyobb méretű, 12 ezer főt foglalkoztató, 2019-ben 1 810 milliárd forint árbevétel 
elérésére képes vállalatcsoportja, amely jelentős technológiai és gazdasági háttérrel 
rendelkező nemzeti energiapiaci szolgáltatóként további teret nyithat a villamosenergia- és 
földgázellátási biztonság és az ügyfél-elégedettség növeléséhez. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. § (2) 
bekezdésének 2018. május 18. napjától hatályos rendelkezése szerint a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) részvényeinek száz százaléka az állam tulajdonában 
van, az államot mint egyszemélyes tulajdonost az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter képviseli. A Statútum 144. § 1. pontjában foglaltak szerint a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért felelős 
tagja. 

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 az állami vagyon felügyeletéért 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 – a 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 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami vagyon felügyeletéért 
viselt felelősségi körében törvényi kijelölés alapján az alábbi gazdasági társaságok 
tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat: 
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 Gazdasági társaság Kijelölő jogszabály (törvény) 

1. VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 67/U. § (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 

 

A Vtv. 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami vagyon 
felügyeletéért 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. 

Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlását érintően 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 – a regionális Közlekedési Központok (6 társaság) Volánbusz Zrt.-hez 
történő jogutódláson felül - az alábbi változások történtek az előző évhez képest:  

 

A B C 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság 
neve 

Tulajdonosi 
joggyakorlás kezdete 

Tulajdonosi joggyakorlás 
időtartamának vége 

MAHART - PassNave Személyhajózási 
Korlátolt Felelősségű Társaság (év közben 
megszűnt) 

2018. június 26. 2019. március 7. 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (új kijelölés) 

2019. január 1. 2022. december 31. 

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (új kijelölés) 

2019. augusztus 16. 2022. december 31. 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (megszűnt) 

2018. június 26. 2019. január 1. 
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A Miniszterelnöki  Kormányiroda szervezeti keretei között működő kormánybiztosok: 

A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
NVTNM rendelet 2018. november 9-én hatályba lépett 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. 

A Kormány a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-
modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozatában 2018. július 17. napjától Maróth Gáspárt a 
nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció 
koordinálásáért felelős kormánybiztossá nevezte ki. 

 

Az előirányzatok alakulása 

A Fejezet: 
- 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 191 923,2 millió forint, bevételi előirányzata 

7 121,0 millió forint, a támogatási előirányzata 144 361,1 millió forint volt;  
- 2019. évi módosított kiadási előirányzata 419 863,3 millió forintra, bevételi 

előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 30 661,4 millió forintra, 
támogatása 195 994,3 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 az évközbeni címrendi 
módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-
átcsoportosítások jelentették.  

Az MKI a 2019. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási 
Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról és az Országvédelmi 
Alapból biztosított forrásokból finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által 
meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.  
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A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 200 383,8 191 923,2 191 923,2 419 863,3 377 759,3 188,5% 90,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

1 844,6 3 054,7 3 054,7 4 683,3 4 504,8 145,2% 96,2% 

Bevétel 11 535,2 7 121,0 7 121,0 7 498,2 25 770,4 223,4% 343,7% 

Támogatás 157 719,3 144 361,1 144 361,1 195 994,3 200 544,3 127,2% 102,3% 

Költségvetési 
maradvány 

12 819,1 0 0 23 163,2 23 163,2 180,7% 100,0% 

Létszám (fő)  227 417 417 499 456 200,9% 91,4% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 191 923,2 7 121,0 144 361,1 3 054,7 417 

Módosítások jogcímenként      

Kormány hatáskörű módosítás 204 520,7 0,0 55 879,2 1 436,2  

Fejezeti hatáskörű módosítás 22 413,5 22 534,5 - 4 246,0 4  

Intézményi hatáskörű módosítás 1 005,9 1 005,9 0,0 -157,0  

2019. évi módosított előirányzat 419 863,3 30 661,4 195 994,3 4 683,3 499 

 

A kiadások alakulását befolyásoló tényezők 

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe 
tartozó évközi előirányzat-biztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az 
MKI 2019 év során a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az 
Országvédelmi Alapból, és a Központi Maradványelszámolási Alapból kapott támogatás 
összegéből biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét. 

 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MKI fejezet 2018. december 31-én összesen 23 163,2 millió forint maradványt állapított 
meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 0 forint. Az alaptevékenység 
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 696,6 millió forint, és 21 466,6 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása 

 

Az MKI fejezet 2019. évi maradványa összesen 45 001,9 millió forint, ebből az 
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 578,9 millió forint, az 
alaptevékenység szabad maradványa 44 423,0 millió forint. 

 

Egyéb 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 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 2020. december 31. napjáig tulajdonosi 
joggyakorlóként gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét. Az érintett vagyonelemek a következők:  

− az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2. napján 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. 
napján 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. napján 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 2019. február 1. napjától – a 1011 Budapest, 
Iskola uca 13. alatti ingatlant, az NVTNM a Vám utca 5-7. szám alatti ingatlant kapta meg 
használatra. A miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek a 
Karmelita kolostorban, a székhely (1014 Budapest, Színház utca 1.) épületében kaptak 
elhelyezést.  
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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 2019. évi eredeti előirányzataiból az alábbi közhasznú szervezetek kaptak 
támogatást: 

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. 
979,8 

A Társaság hatáskörébe utalt hazai és uniós projektek 
megvalósítása, bennük való közreműködés 

NFP 
Nonprofit 

Kft. 
243,3 

 

A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági társaságok tekintetében 

A fejezet irányítása alá tartozó intézmény, azaz a Szerencsejáték Felügyelet tulajdonosi 
joggyakorlása alá nem tartozik gazdasági társaság. 

 

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben 
részesítettek száma 

Az MKI 2019. év során lakásépítési célú munkáltatói támogatást nem fizetett. 

 

A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása 

Az MKI 2019. 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. 

 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források 
bemutatása 

Az MKI 2019. év során szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra nem 
biztosított támogatást. 
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1. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda 

 

A Miniszterelnöki Kormányiroda  (PIR-törzszám: 838838, 
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda) a minisztérium szervezeti 
egységeit foglalja magába. 

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.  

A Statútum 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 munkájának segítő szervezete. 

Az MKI a miniszterelnök és a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 317,7 3 232,9 3 232,9 5 973,8 5 373,9 407,8% 90,0% 

 ebből: személyi juttatás 947,0 1 903,3 1 903,3 3 670,6 3497,0 369,3% 95,3% 

Bevétel 577,6 351,3 351,3 705,0 705,1 122,1% 100,0% 

Támogatás 1 443,1 2 881,6 2 881,6 4 565,8 4 565,8 316,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 703,0 703,0 - 100,0% 

Létszám (fő)  119   0,0 406  362 304,2% 89,2% 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 232,9  351,3  2 881,6  1 903,3  401 

Kormányhatáskörű módosítások 1 690,6  0,0  1 690,6  1 424,5  5 

2019 évi bérkompenzáció 0,1  0,0  0,1  0,1    

Bérkompenzáció elszámolása 0,0  0,0  0,0  0,0    

Minimálbér, garantált bérminimum 0,1  0,0  0,1  0,1    

2018.CXXV.tv.289 § (2) szabadságmegváltás 
finanszírozása 

157,8  0,0  157,8  132,1    

KIT illetményemelés miatti többletkiadás 
finanszírozása 

1 534,6  0,0  1 534,6  1 293,9    

2018.CXXV.tv.289 § (2) szabadság megváltás 
elszámolása 

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

3 központosított álláshely a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanács munkája 
segítésére 

0,0  0,0  0,0  0,0  3 

3 központi álláshely a Tudománypolitika 
koordinációjáért felelős miniszterelnöki 
megbízott munkájának segítésre 

0,0  0,0  0,0  0,0  3 

1 központosított álláshely a 
Hódmezővásárhely-Szeged Tram-train 
kormánybiztos munkájának segítésére 

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

MK-ból 10 fő áthelyezésre került a 
kodifikációs és koordinációs feladatok 
ellátására 

0,0  0,0  0,0  0,0  10 

6 hónapja betöltetlen álláshelyek számának 
csökkentése 

0,0  0,0  0,0  0,0  -19 

3 központosított álláshely a keresztény 
mozgalmakkal és keresztény közösségekkel 
való kapcsolattartással és támogatással 
összefüggő feladatok ellátásával megbízott 
miniszterelnöki megbízott munkájának 
segítésére 

0,0  0,0  0,0  0,0  3 

3 központosított álláshely a személyes 
tanácsadás az országos közlekedési és 
közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 
kapcsán megbízott miniszterelnöki megbízott 
munkájának segítésére 

0,0  0,0  0,0  0,0  3 

1 központosított álláshely a nemzeti védelmi 
ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint 
a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős 
kormánybiztos munkájának segítésére 

0,0  0,0  0,0  0,0  1 
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám 

Irányítószervi hatáskörű módosítások 346,9  353,3  -6,4  349,4  0 

Miniszterelnökség és MKI közötti 
PF/61/1/2018. sz. megállapodás 1.2 pont 
módosítás (Miniszterelnökséget vezető 
minisztertől a Miniszterelnökhöz átkerülő 
feladat és hatáskör átadás-átvétele) 

20,0  0,0  20,0  0,0    

Miniszterelnökség és MKI közötti 
PF/61/1/2018. sz. megállapodás 
(Miniszterelnökséget vezető minisztertől a 
Miniszterelnökhöz átkerülő feladat és hatáskör 
átadás-átvétele) 

702,1  0,0  702,1  588,5    

PM-MKI-KEF Költségvetési megállapodás 
szerint állami vezetők mellé rendel 
gépjárművezetők bérének rendezése 

-4,2  0,0  -4,2  -3,6    

PM-MKI Költségvetési megállapodás szerint 
(szerencsejáték-szervezés tárgykörébe tartozó 
feladat- és hatáskör átadás-átvétel) 

8,8  0,0  8,8  7,4    

ITM-MKI költségvetési megállapodás szerint 
(állami vagyon felügyelete, gazdálkodás 
szabályozása, nemzeti pü.szolgáltatások, 
postaügy, szerencsejáték állami felügyelete 
hatáskör átadás-átvétel) bázis jelleggel 

4,0    4,0  2,9    

Koncessziós díj ÁFA bevétel 
előirányzatosítása 

108,0  108,0  0,0  0,0    

ITM költségvetési megállapodás (kincstári 
tranzakciós illeték fedezete) 

8,6    8,6      

Koncessziós díj ÁFA bevétel 
előirányzatosítása 

24,9  24,9  0,0  0,0    

Többletbevétel előirányzatosítása 
(368/2011.(XII.31.) korm.rend. ) 

79,1  79,1  0,0  0,0    

Előirányzat-átadás HM részére vezényelt 
személyek illetménye (MKI_PF/86/3.) 

-54,2    -54,2  -45,3    

MKI-HM-KNBSZ MKI_PF/86/2 
költségvetési megállapodás (infrastruktúra 
kialakítása, üzemelési költségek, vezényeltek 
illetménye) 

-379,3  0,0  -379,3  -116,1    

Többletbevétel előirányzatosítása 
(368/2011.(XII.31.) korm.rend. ) 

78,8  78,8  0,0  0,0    

PM-KEF-MKI megállapodás TÜK biztonsági 
helyiség kialakítása 

-41,0  0,0  -41,0  0,0    

KKM-IH-MKI MKI_SZ/32/1 (2019) 
költségvetési megállapodás 4 fő vezényelt 
munkatárs illetménye 

-40,8  0,0  -40,8  -34,7    

MKI_KEHI MKI_PF/134/1 (2019) 
költségvetési megállapodás Egyéb személyi 
juttatások fedezete 

-39,9  0,0  -39,9  -34,0    

BM_MKI MKI_PF/122/1 (2019) költségvetési 
megállapodás ÁNYR fejlesztési, üzemeltetési 
feladatok 

-55,9  0,0  -55,9      
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millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám 

BM_MKI MKI_PF/133/1 (2019) költségvetési 
megállapodás KIR3, Posszeidon üzemeltetése 

-4,9  0,0  -4,9  0,0    

PM-KEF-MKI megállapodás 
Személygépkocsik beszerzése 

-126,0  0,0  -126,0  -12,6    

MKI-HM-KNBSZ MKI_PF/109/2 (2019) 
költségvetési megállapodás (vezényel személy 
3,5 havi illetmény, járulék, cafeteria) 

-3,7  0,0  -3,7  -3,1    

Többletbevétel előirányzatosítása 62,5  62,5  0,0  0,0    

Intézményi hatáskörű módosítások 703,4  0,4  0,0  -6,6  0 

Maradvány előirányzatosítása 703,0  0,0  0,0  169,0    

Miniszterelnökség EU kiküldetések 0,4  0,4  0,0  0,0    

Előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
befizetési kötelezettség 

0,0  0,0  0,0  -140,0    

Év végi rendezéshez kapcsolódó kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás 

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

2019. évi módosított előirányzat 5 973,8  705,0  4 565,8  3 670,6  406 

 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az MKI 2019. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 5 973,8 millió forint, a 
költségvetési támogatás 2019. évi módosított előirányzata 4 565,8 millió forint, a 2019. évi 
módosított bevételi előirányzat 705,0 millió forint, míg 2018. évi költségvetési maradvány 
módosított előirányzata 703,0 millió forint összeget tett ki.  

Az MKI előirányzatát a – Ksztv. 34. § (4) bekezdése valamint a Statútum 164. §-a alapján a 
Miniszterelnökség és MKI közötti – PF/61/1/2018. sz. megállapodásban megjelölt MKI 
fejezethez kerülő feladatok ellátása során felmerülő kiadások fedezetének átadás-átvétele 
702,1 millió forinttal emelte meg, amelyből a személyi juttatások előirányzata 588,5 millió 
forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 112,5 
millió forint, a dologi kiadásoké 1,1 millió forint volt.  

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 289. § (2) 
bekezdés szerinti szabadságmegváltás finanszírozása – elszámolást követően – 155,8 millió 
forinttal emelte meg az MKI kiadási előirányzatát, míg a Kit. illetményemelés miatti 
többletkiadás finanszírozása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 
1 534,6 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra MKI javára. 

A Miniszterelnökségtől az MKI javára az állami vezetői egészségügyi ellátásának biztosítása 
céljából 20,0 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.  

Az MKI fejezethez jogutódlott, a szerencsejáték szervezés felelősségi körébe tartozó 
feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében a 
PM-től 8,8 millió forint összegű támogatási előirányzat került átcsoportosításra az MKI 
részére.  

Az MKI fejezethez jogutódlott, az állami vagyon felügyelete, gazdálkodás szabályozása, 
nemzeti pénzügyi szolgáltatások, postaügy, szerencsejáték állami felügyelete hatáskör 
feladatok átvételével kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében az 
ITM-től 4,0 millió forint összegű támogatási előirányzat került átcsoportosításra az MKI 
részére.  
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A PM/5694-5/2019. számú iratában 0,1 millió forinttal megemelte az MKI kiadási és 
támogatási előirányzatát a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 
2019. évi többletkiadások elszámolása alapján. 

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat 0,1 millió forintot biztosított a bérkompenzáció 
fedezetére. 

Az MKI a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet 20. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
cím javára a KEHI foglalkoztatásában állók 2019. évi egyéb személyi juttatásainak fedezetére 
39,9 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra. 

Az MKI megállapodásban meghatározott feltételek mellett biztosította a KEF 
foglalkoztatásában álló állami vezetők mellé rendelt gépkocsivezetők illetményemelésének és 
annak szociális hozzájárulási adójának a fedezetét összesen 4,2 millió forint összegben. Az 
MKI épületének alagsorában a titkos ügykezelők biztonsági helyiségének kialakításával 41,0 
millió forint valamint a KEF által az MKI számára történő személygépkocsi beszerzéssel 
kapcsolatban felmerült kiadások fedezetéül 126,0 millió forint összegű előirányzat került XV. 
Pénzügyminisztérium (KEF) fejezet részére átcsoportosításra. 

A Kit. új álláshely alapú létszámgazdálkodás támogatására szolgáló ÁNYR rendszer 
fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez 55,9 millió Ft, míg az Iratkezelő Szakrendszer (KIR3) és az 
Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (Posszeidon) 
vonatkozásában az üzemeltetéshez és az üzemeltetéshez szükséges fejlesztési források 
fedezetéül 4,9 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra XIV. 
Belügyminisztérium (NISZ) fejezet részére. 

Megállapodás alapján az MKI a KKM fejezet (IH) részére az MKI-hoz vezényelt 4 fő 
munkatárs részére fizetendő illetmények, munkabérek és egyéb juttatások költségeinek 
megtérítése céljából 40,8 millió forint előirányzatot csoportosított át.  

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 
13 fő vezényelt részére fizetendő illetmény, munkabér, munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, az egyéb juttatások költségeinek megtérítésére, valamint az 
elhelyezési körletek kialakítására, informatikai-, kommunikációs- és biztonságtechnikai 
eszközök telepítésére, illetve a további üzemeltetési, működési kiadások fedezetére 382,9 
millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra. Ezen felül az MKI-hoz vezényelt, 
1325/2018. (VII.18.) Korm. határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatokat ellátó 
kormánybiztos és irányítása alá tartozó személyek 2018.09.01 – 2019.12.31. időszakra 
vonatkozó illetménye, egyéb juttatásai, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó megtérítése érdekében a HM javára 54,2 millió forint 
előirányzat átcsoportosítás történt. 

A 2019. évben keletkezett többletbevétel 353,3 millió forinttal növelte az előirányzatot. 

Az MKI 2019. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatán belül az összkiadás 97,8%-
át kitevő működési előirányzat 5 845,2 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 
128,6 millió forint volt. A módosított 5 973,8 millió forint összegű előirányzat összességében 
90,0%-ban teljesült. 

 

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások 

Az MKI személyi juttatásai fedezetére összesen 3 670,6 millió forint módosított előirányzattal 
rendelkezett. A Kit. alapján a szabadságmegváltás valamint az illetményemelés miatti 
többletforrás a személyi juttatások előirányzatot 1 424,3 millió forinttal növelte meg. A 2018. 
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évi jogutódlás kapcsán bázis jelleggel a Miniszterelnökségtől 588,5 millió forint, a 
Pénzügyminisztériumtól (a továbbiakban: PM) 7,4 millió forint, az ITM-től 2,9 millió forint 
összegű előirányzat növelte meg a személyi juttatások előirányzatát. A vezényelt személyek 
illetményére a PM részére 3,7 millió forint, a HM részére 164,5 millió forint, a KKM részére 
34,7 millió forint, míg a KEHI részére 34,0 millió forint átadott előirányzat összesen 236,9 
millió forinttal csökkentette a személyi előirányzatot. 0,2 millió forint összegű személyi 
jellegű előirányzat növekedés a PM/5694-5/2019. számú irata alapján a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelkedésével, valamint a bérkompenzációval kapcsolatos 2019. évi 
többletkiadások fedezetének köszönhető. 

Ezeken felül összesen 19,2 millió forint csökkentette a személyi juttatások előirányzatát, mely 
egyrészt a KEF részére történő személygépkocsi beszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezetéül átcsoportosított 12,6 millió forint, másrészt 6,6 millió forint a saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzat módosítások összege.    

Az MKI személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 3 497,0 millió forint volt. Az 
MKI a foglalkoztatottak részére összesen 3 403,3 millió forint kifizetést teljesített rendszeres 
és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a teljesült személyi juttatások 97,3%-
át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 2 396,4 millió forint került kifizetésre a 
2019. évre vonatkozóan. Céljuttatásra, végkielégítésre, jubileumi jutalomra, a be nem töltött 
státuszok miatt felmerült helyettesítésre és túlórára béren kívüli juttatásra összesen 112,3 
millió forintot fordított az MKI Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály 
szerinti költségtérítésére 45,7 millió forint, szociális támogatásokra 19,7 millió forint, egyéb 
költségtérítésre 0,6 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, kitüntetés, képzés, 
szabadságmegváltás, kompenzációs juttatás, betegszabadság) 828,6 millió forint került 
kifizetésre.  

A teljesült személyi juttatások 2,7%-át, azaz 93,7 millió forintot kitevő külső személyi 
juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 24,3 millió forint, megbízási díjakra 69,3 millió 
forint került kifizetésre. Az MKI tervezett létszámkerete 406 fő volt. A státuszok feltöltése a 
2019. év során folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az év 
végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 
nem érte el a tervezettet,  349 főben, míg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 362 
főben realizálódott. A tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 15 fő, 
ösztöndíjas foglalkoztatott 1 fő volt. 

Az MKI 2019. évi munkaadókat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségének 
teljesítésére 695,4 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 előirányzat-változásának bemutatása  

A 2019. évben az MKI dologi kiadásainak módosított előirányzata összesen 1 228,9 millió 
forint volt. A 2018. évi jogutódlás kapcsán bázis jelleggel az ITM-től átvett előirányzat 9,6 
millió forint, a Miniszterelnökségtől átvett előirányzat 1,1 millió forint összegű előirányzattal 
növelte meg az MKI dologi kiadások előirányzatát. Az ezeken felüli 20,0 millió forint 
összegű dologi kiadások előirányzat növekedés az állami vezetők egészségügyi ellátásának 
biztosítása céljából kapott fedezetnek, míg 353,3 millió forint a keletkezett többletbevétel 
intézményi hatáskörű előirányzatosításának köszönhető. A fedezetek biztosítása érdekében az 
év során saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a 
dologi kiadások előirányzatának 353,3 millió forint növekedését eredményezték.  
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Az MKI dologi kiadások előirányzatát a KIR3 illetve ÁNYR rendszer fejlesztéséhez és 
üzemeltetéséhez a BM fejezet javára 10,7 millió forint, a KEF által az MKI számára történő 
személygépkocsi beszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére a PM fejezet javára 
78,0 millió forint összegű átcsoportosítás, míg 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 101,0 millió forint 
összegű előirányzat átcsoportosítás csökkentette. 

A dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 967,3 millió forint volt, ami a módosított 
dologi előirányzat 78,7%-a.  

Az MKI készletbeszerzésre 0,7 millió forintot, informatikai és kommunikációs szolgáltatások 
igénybevételére 167,3 millió forintot fizetett ki, melynek nagy részét az Elektronikus 
Értékesítési Rendszer (a továbbiakban: EÉR) és Felszámolói Nyilvántrtó Rendszer zavartalan 
üzemeltetésével, a működésükhöz szükséges virtuális gép és tárhely szolgáltatással, fejlesztői 
és szakértői támogatással kapcsolatos kiadások jelentették. A szolgáltatási kiadásokra fordított 
összeg 213,7 millió forint volt, melyből az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról 
szóló kormányrendeletben meghatározott biztosítási szolgáltatások díjára 48,9 millió forint, 
bérleti díjra 1,2 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 103,4 millió 
forint, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok értékpapír számlavezetésével kapcsolatos díjakra 40,5 millió forint, 
működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 19,7 millió forint került kifizetésre. A dologi 
kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 72,8 millió forint, a 
fizetendő általános forgalmi adó 499,4 millió forint összeget tett ki, amely az EÉR 
használatához kapcsolódó bevételekhez, a dohány- és autópálya koncessziós díj bevételekhez 
kapcsolódott. Az MKI kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 9,8 millió forintot 
fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 3,6 millió forint volt. 

 

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A beruházásokra 128,6 millió forint módosított előirányzat állt az MKI rendelkezésére. Az 
MKI beruházási előirányzatát a PM fejezet javára átcsoportosított a titkos ügykezelők 
biztonsági helyiségének kialakításával 41,0 millió forint, valamint a KEF által az MKI 
számára történő személygépkocsi beszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezetéül 
35,5 millió forint, a BM fejezet javára az ÁNYR rendszer fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez 
50,1 millió forint, valamint HM fejezet javára KNBSZ vezényeltek elhelyezési körletek 
kialakításához 140,1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás csökkentette. A 
fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések, 
maradvány előirányzatosítása 128,6 millió forinttal növelték az előirányzatot. 

Az MKI beruházásra 1,5 millió forintot, ezen belül immateriális javakra 0,3 millió forintot, 
egyéb tárgyi eszközökre 0,9 millió forintot, általános forgalmi adóra 0,3 millió forintot 
teljesített.  

 

A bevételek alakulása 

Az MKI 2019. évi módosított bevételi előirányzatának összege 705,0 millió forint. Az MKI 
bevételi előirányzatát az EU utazás utólagos térítése 1,0 millió forinttal, a többletbevétel 
előirányzatosítása 352,7 millió forinttal növelte meg. Az MKI módosított bevételi 
előirányzatán belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,0 millió forint, a 
működési bevételek 704,0 millió forint volt, melyen belül a kiszámlázott általános forgalmi 
adó 473,7 millió forint, az egyéb működési bevétel pedig 230,3 millió forint volt. 
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Az MKI bevételei az EÉR használatához kapcsolódó bevételekből, a dohány- és autópálya 
koncessziós díjak áfájának bevételéből, kötbérből és a kilépett dolgozók tartozásainak 
visszafizetéséből adódtak. 

 

A követelés állomány alakulása 

Az MKI Igazgatás 2019. év végi követelésállományának nyilvántartott értéke 3,4 millió forint 
volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott, a munkatársak 
részére megelőlegezett 0,9 millió forint illetményelőleg, másrészt a költségvetési évben 
esedékes követelés címen a 2019. december 31-én esedékessé vált, de nem teljesült 1,8 millió 
forint összegű – az EÉR használatához kapcsolódó – vevő követelés tette ki. Továbbá a 
költségvetési évet követő évben esedékes követelés címen 0,7 millió forint került kimutatásra 
visszatérítendő családalapítási támogatás jogcímen.  

 

adatok millió forintban, egy tizedessel 
Ssz. N É V Nyitó Változás Záró 

1 Költségvetési évben esedékes követelések 4,3 -2,5 1,8 

2 Adott előlegek 0,3 +0,6 0,9 

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. 0,2 +0,5 0,7 

Ö S S Z E S E N: 4,8 -1,4 3,4 

 

A 2018. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MKI 2018. évi költségvetési maradványa 703,0 millió forint volt, amelyből a 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 703,0 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 0,0 millió forint összeget tett ki. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

- személyi juttatások   169,0 millió forint 
- járulékok      15,3 millió forint 
- dologi kiadások   361,5 millió forint 
- beruházások   127,2 millió forint 
- egyéb működési c. kiadások     3,2 millió forint 
- egyéb felhalmozási c. kiadások 26,8 millió forint 

 

A személyi juttatások maradványa egyrészt a 2018-ban jogutódlott, ITM-től átvett EÉR 
maradvány (128,8 millió forint); másrészt céljuttatás, helyettesítés, szabadságmegváltás, 
közlekedési költségtérítés, segély, jubileumi jutalom (30,3 millió forint); megbízási 
szerződések (5,0 millió forint); valamint reprezentációs kiadások (4,9 millió forint) 
kötelezettségvállalásai. 

A pénzügyileg teljesült dologi kiadások (330,7 millió forint) maradványának 41,1%-át az 
informatikai szolgáltatások (135,8 millió forint), 31,1%-át a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások (102,9 millió forint), 10,0%-át a fizetendő általános forgalmi adó (33,0 millió 
forint), valamint 14,2%-át a működési célú előzetesen felszámított áfa (46,9 millió forint) 
teszik ki. Az előirányzatosított, kötelezettségvállalással terhelt 361,5 millió forint dologi 
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kiadásokból a 2019. évben pénzügyileg 330,7 millió forint teljesült, a meghiúsult 30,8 millió 
forint a 2019. évben került befizetésre a Központi Maradványelszámolási Alapba.  

A beruházások maradványa a 2018-ban jogutódlott, ITM-től átvett EÉR maradvány 127,2 
millió forint. 

Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások maradványa a NISZ Zrt. 2018. évi 
feladatellátásával kapcsolatos fejezetek közötti előirányzat átadás következő évre áthúzódó 
összege. 

 

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az MKI 2019. évben keletkezett költségvetési maradványa 600,0 millió forint volt, amelyből 
a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 517,6 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 82,4 millió forint. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbi: 

– Személyi juttatások  128,5 millió forint 
– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,3 millió forint 
– Dologi kiadások 261,6 millió forint 
– Beruházások            127,2 millió forint 

 

A maradvány teljes összege az EÉR rendszer használatához kapcsolódó bevételek maradvány 
összege, 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 kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 82,4 millió forint, amely az 
alábbi kiemelt jogcímeken keletkezett: 

– személyi juttatások    45,2 millió forint 
– járulékok                    37,2 millió forint 
 

Vagyongazdálkodás 

Az MKI vagyonkezelésében lévő vagyon összes növekedése 2,0 millió forint. Az MKI a 
2019. évben tárgyi eszközök beszerzésére összesen nettó 0,9 millió forintot fordított. Terv 
szerinti értékcsökkenés 10,5 millió forint értékben került elszámolásra, egyéb csökkenésként 
0,9 millió forint került elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 11,4 
millió forint volt.  

A 597,7 millió forint összegű pénzeszközök 99,8%-át a kincstári számlák záró állománya tette 
ki, ennek összege 596,4 millió forint volt. A forint és valutapénztár záró állománya 1,3 millió 
forint volt. Az MKI – az FNVH-nak az MKI-hoz történő jogutódlását követően – 2018. 
augusztus 3. napjától rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül az EÉR-rel 
kapcsolatos ügyintézései során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon történő fizetési 
tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2019. december 31-i záró egyenlege 0,1 
millió forint volt.  

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek kimutatásra a 2019. december havi 
nettó bérek 0,6 millió forint összegben, továbbá 5 db -dolgozó által át nem vett - 2020. éves 
„Budapest-bérlet” 0,6 millió forint. 
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Az aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek 
kimutatásra 4,2 millió forint összegben. 

A 14,1 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát egyrészt a kötelezettség jellegű 
sajátos elszámolások 0,2 millió forint, másrészt a 2019. évben beérkezett, de pénzügyileg nem 
teljesített számlák 13,9 millió forint összege tartalmazza. 

A passzív időbeli elhatárolás állományát a 265,4 millió forintot kitevő, 2019. december havi 
bér- és járulék kiadásai teszik ki. 

Az MKI 2019. évi mérleg-főösszege 616,1 millió forint.  

 

Vállalkozási tevékenység bemutatása 

Az MKI 2019-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet.  

 

Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek. 

 

Az MKI alapítói vagy vagyonkezelői felügyelete alá a 2019. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.  
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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 jogállását tekintve a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter 
irányítása alatt, központi hivatali formában működő központi államigazgatási szerv. Az SZF a 
hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az 
SZF-et határozatlan időre kinevezett elnök vezeti. 

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 (a továbbiakban: 183/2017. Korm. rendelet) alapján a szerencsejáték 
szervezés állami felügyelete. Az SZF ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a 
szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatokat. Az SZF mint 
költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- ellátja az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek 
érdekében elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyeli 
és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot; 

- eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási 
eljárásokban; 

- a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a 
betartását; kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás 
elleni mintaszabályzatot; 

- ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; 
fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben, valamint ezen 
feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján 
indult eljárásokat nyomon követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a 
nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket 
megteszi; 

- ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási 
feladatokat; kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. 
hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi 
ügyleteket; 

- ellátja a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan 
feladatkörébe tartozó feladatokat. 
 

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a 2019. évben is ellátta az Szjtv., a 183/2017. Korm. 
rendelet és az Alapító Okirat által előírt, hatáskörébe tartozó és az SZF Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 20/2017. (VIII. 11.) 1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás szerint 
részletezett feladatokat a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körében. 

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. 
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A szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti tevékenysége egyrészt kiterjed a 
szerencsejátékok engedélyezésére, az engedélyezett szerencsejáték-szervezés ellenőrzésére, 
valamint az engedély nélküli szerencsejátékok felderítésére és szankciók alkalmazására. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 784,2 1 582,7 1 582,7 1 843,6 1 809,3 101% 98% 

 ebből: személyi juttatás 897,6 1 151,4 1 151,4 1 012,7 1 007,8 112% 100% 

Bevétel 1,7 0,0 0,0 2,5 2,2 130% 85% 

Támogatás 1 556,4 1 582,7 1 582,7 1 538,6 1 538,6 99% 100% 

Költségvetési maradvány 528,6 – – 302,5 302,5 57% 100% 

Létszám (fő)  108 93 93 93 94 87% 101% 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

 

Az SZF a 2017-es év közbeni megalakulása óta először 2019-ben rendelkezett eredeti 
előirányzattal. A 2019. évi előirányzatának, illetve azok teljesülésének 2018. évi 
megfelelőihez történő viszonyítása alapján az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a 
módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés nem tapasztalható. Az SZF 
2019. évi módosított előirányzatának 98%-át felhasználta. A 2019-es költségvetési évről szóló 
elemi költségvetésben szereplő tervezett és a 2019-es tényleges átlagos statisztikai állományi 
létszám eltérése 1%. 
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Előirányzat módosítások levezetése 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét-
szám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 582,7 0,0 1 582,7 1 151,4 102 

Kormányzati hatáskörű módosítás 14,0 0,0 14,0 11,7   

2018. évi CXXV. Törvény 289. § (2) bekezdése 
szerinti szabadságmegváltás finanszírozására kapott 
forrás 
(PM/1618/2019 sz. körlevél) 

22,8 0,0 22,8 19,1   

2018. évi CXXV. Törvény 289. § (2) bekezdése 
szerinti szabadságmegváltás finanszírozására kapott 
forrás költséggel nem fedezett része 
(PM/1618/2019 sz. körlevél) 

-8,8 0,0 -8,8 -7,4   

Fejezeti hatáskörű módosítás -55,6 2,5 -58,1 0,0   

Bevétel előirányzatosítása 2,6 2,5 0,0 0,0   

PM-KEF-MKI-SZF költségvetési megállapodás 2.1 
pontja alapján (az SZF és KEF által 2017.12.12-én 
kötött szolgáltatási megállapodás fedezetére SZF 
által átadott 2017. évi forrás költségekkel nem 
fedezett pénzügyi maradványa) 

7,7 0,0 7,7 0,0   

PM-KEF-MKI-SZF költségvetési megállapodás 2.1 
pontja alapján (az SZF és KEF által 2017.12.12-én 
kötött szolgáltatási megállapodás fedezetére SZF 
által átadott 2018. évi forrás költségekkel nem 
fedezett pénzügyi maradványa) 

69,3 0,0 69,3 0,0   

BM-MKI-SZF költségvetési megállapodás 2.1 
pontja alapján (Fortuna szakrendszer infrastruktúra-
fejlesztés és üzemeltetés pénzügyi fedezetére átadott 
forrás) 

-135,2 0,0 -135,1 0,0   

Intézményi hatáskörű módosítás 302,5 0,0 0,0 -150,4   

2018. évi költségvetési maradvány 302,5 0,0 0,0 60,7   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -211,1   

2019 évi módosított előirányzat 1 843,6 2,5 1 538,6 1 012,7   

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az SZF részére 
1 582,7 millió forint eredeti előirányzatot biztosított.  

Az SZF kiadási és támogatási előirányzata a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása céljából kormányzati hatáskörben 22,8 millió forinttal 
került módosításra, de a PM-nek benyújtott elszámolás alapján a szabadságmegváltásra 
biztosított forrásból 8,8 millió forint összegű maradvány a Központi Maradványelszámolási 
Alap javára befizetésre került.  

A bevételi előirányzat az SZF-nél teljes mértékben többletbevételként jelentkezett az Áht. 30. 
§-ának (4) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi engedély 
birtokában, fejezeti hatáskörben történt előirányzatmódosításként összesen 2,5 millió forint 
értékben.  
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Az MKI_PF/35/1(2019) iktatószámú, a MKI a PM, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
(a továbbiakban: KEF) és az SZF között megkötött költségvetési megállapodás alapján 
fejezeti hatáskörben 7,7 millió forint került átcsoportosításra az SZF részére. Az 
átcsoportosított összeg az SZF és a KEF között 2017.12.12-én létrejött szolgáltatási 
megállapodás pénzügyi fedezetére a KEF részére a 2017-es költségvetési évre átcsoportosított 
előirányzat pénzügyi maradványa. A pénzügyi maradványelőirányzat-átcsoportosítására a 
2017. évi pénzügyi elszámolás elhúzódása miatt került sor 2019-ben.  

Az MKI_PF/102/1(2019) iktatószámú az MKI, a PM, a KEF és az SZF közötti költségvetési 
megállapodás alapján fejezeti hatáskörben 69,3 millió forint került átcsoportosításra az SZF 
részére. Az átcsoportosított összeg az SZF és a KEF által 2017.12.12-én kötött szolgáltatási 
megállapodás pénzügyi fedezetére a KEF részére a 2018-as költségvetési évre átcsoportosított 
előirányzat pénzügyi maradványa.  

A jelenleg működő SZF szakrendszer helyett a nemzeti infrastrukturális hálózathoz való 
csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez egy új szakmai rendszer (FORTUNA 
szakrendszer) fejlesztése vált szükségessé. 2017-ben a szakrendszer leváltásával kapcsolatban 
stratégiai döntés született, miszerint a vastagkliens-szerver felépítésű alkalmazást egy új, a 
XXI. századi műszaki és információbiztonsági kihívásoknak megfelelő, webböngészőn 
keresztül elérhető webalkalmazás fejlesztésével le kell cserélni. Az MKI_PF/131/1 (2019) 
iktatószámú a Belügyminisztérium, az MKI és az SZF a költségvetési megállapodás alapján a 
Fortuna szakrendszer Kormányzati Adatközpont keretében történő kialakítására és 
üzemeltetési feladatok fedezetére az SZF által átadott összeg 135,2 millió forint volt.  

Az SZF intézményi hatáskörben 302,5 millió forint összegben előirányzatosította 2018. évi 
maradványát. 

Az SZF 2019. évi módosított kiadási előirányzata 1 843,6 millió forint volt, a költségvetési 
támogatás 2019. évi módosított előirányzata 1 538,6 millió forint, maradvány-felhasználás 
302,5 millió forint, míg a 2019. évi módosított bevételi előirányzat 2,5 millió forint összeget 
tett ki.  

 

A személyi juttatások előirányzatának alakulása 

Az SZF a személyi juttatásai fedezetére összesen 1 151,4 millió forint eredeti előirányzattal és 
1 012,7 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett. Az előző év 60,7 millió forint 
összegű maradványán felül a Kit. 289. § (2) bekezdése alapján fizetendő szabadságmegváltás 
fedezetére kapott 19,1 millió forint támogatás összegével növekedett az eredeti előirányzat, 
amely a szabadságmegváltásra kapott támogatás összegének elszámolás kapcsán 7,4 millió 
forint összeggel, valamint az SZF által a beruházási előirányzat terhére vállalt Fortuna 
szakrendszer fejlesztés valamint gépjármű beszerzések miatti kötelezettségvállalások 
finanszírozása érdekében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás 
következtében további 211,1 millió forinttal csökkent.  

2019-ben a személyi juttatások rovaton történt tényleges teljesítés 1 007,8 millió forint volt. 
Az SZF a foglalkoztatottak részére összesen 1 001,5 millió forint kifizetést teljesített 
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 
99,4%-át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 699,2 millió forint került 
kifizetésre 2019. évre vonatkozóan. Végkielégítésre, céljuttatásra, a Kit. hatálybalépése előtt a 
be nem töltött státuszok miatt felmerült helyettesítésre és túlórára, jubileumi jutalom, 
valamint béren kívüli juttatás jogcímen, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaként 
(motivációs elismerés, csoportos biztosítási díjak, külföldi napi díjak) összesen 296,4 millió 
forintot teljesített 2019-ben. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti 
költségtérítésére 5,6 millió forint, egyéb költségtérítésre, személyi juttatásra 0,3 millió forint 
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került kifizetésre. 

A teljesült személyi juttatások 0,6%-át, azaz 6,3 millió forintot kitevő külső személyi 
juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 5,3 millió forint, megbízási díjakra 1,0 millió 
forint került kifizetésre. 

A 2019. január 1-jén hatályba lépett Kit. 285. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2019. év 
március hó 1. napi hatállyal a foglalkoztatottak jogviszonya a Kit. szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszonnyá alakult át, továbbá a Kit. 134. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 
foglalkoztatottak álláshelyének besorolása alapján megtörtént az illetmények átsorolása. 2019. 
március hónapban január-február hónapra visszamenőlegesen kifizetésre került az 
átsoroláshoz kapcsolódóan 9,1 millió forint illetménykülönbözet. 

A Kit. szabadságmegváltáshoz kapcsolódó átmeneti rendelkezéseinek megfelelően a 289. § 
(2) bekezdése szerint a 2018. december 31-én meglévő ki nem adott szabadságot a 
kormányrendeletben meghatározottak szerint meg kell váltani. Az SZF-nél kormányzati 
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére szabadságmegváltás címén 14,0 millió 
forint összegben történt kifizetés. 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 8/B. § (1)-(2) bekezdésében, 
valamint az SZF-nél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi 
juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról szóló 57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 
4-6. §-ában foglaltak alapján hivatali, szervezeti célok megvalósítását elősegítő kiemelkedő 
teljesítménye, illetve tartósan jó munkavégzése alapján az intézményi feladatok teljesülése 
esetén feltételekhez kötött személyi juttatásban részesíthette negyedévente a munkáltató 
jogkör gyakorlója a foglakoztatottakat. A Kit. hatályba lépésével ez a jogszabályi lehetőség 
megszűnt. 

 

Az év végére a munkajogi záró létszám 103 főt tett ki, a betöltetlen álláshelyek száma 1 db, 
tartósan távol lévők száma 4 fő volt. 

 

A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

Az SZF dologi kiadások módosított előirányzata a 2019. évben összesen 302,6 millió forint 
volt.  

Az előző évi maradványon (55,4 millió forinton) felül, az MKI_PF/53/1(2019) és az 
MKI_PF/102/1(2019) iktatószámú az MKI, a PM, a KEF és az SZF között 
megkötöttköltségvetési megállapodások során fejezeti hatáskörben 7,7 millió és további 69,3 
millió forint került átcsoportosításra az SZF részére. Az eredeti előirányzatot tovább növelte a 
kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások 
109,3 millió forint összegben, valamint a 2019. évi 2,6 millió forint összegű többletbevétel 
előirányzatosítása. Az előirányzat csökkenését az MKI_PF/131/1(2019) iktatószámú a 
Belügyminisztérium, az MKI és az SZF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 
Fortuna szakrendszer Kormányzati Adatközpont keretében történő kialakítására és 
üzemeltetési feladatok fedezetére az SZF által átadott összeg 135,2 millió forint jelentette. A 
dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 299,8 millió forint volt, ami a módosított 
dologi előirányzatának a 99,0%-a.  
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

A 2019. évben a felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 6,1 millió forint, a 
módosított előirányzata 288,0 millió forint. Az előirányzat növekedését az előző évi 
maradvány 125,0 millió forint összegén felül a kiemelt előirányzok között az SZF által saját 
hatáskörben 156,9 millió forint összegben végrehajtott előirányzat átcsoportosítása 
eredményezte.  

A felhalmozási kiadásokra teljesítésett kifizetések összege összesen 261,6 millió forint volt, 
ami a módosított felhalmozási kiadások előirányzatának 90,8%-a. 2019-ben többek között 
beszerzésre került 13,9 millió forint értékben szünetmentes tápegység, valamint az 
elektronikus információbiztonságról szóló törvényben foglalt követelményeknek eleget téve 
szoftver licencek, blokkolós hálózati tűzfal 18 millió forint értékben és hardveres titkosítással 
ellátott pendrive-ok minden foglalkoztatott részére 0,9 millió forint értékben. Irodafelújítás és 
a hozzá kapcsolódó bútorbeszerzés 5,7 millió forinttal, 11 db személygépjármű beszerzése 
70,7 millió forinttal járult hozzá a felhalmozási kiadásokhoz. Ezen felül felújításra került a 
Sas utcai székház hűtő-fűtő rendszere 23,7 millió forint értékben, a Fortuna szakrendszer 
fejlesztésének első üteme pedig 112,0 millió forint értékű kiadásként jelentkezett. 

 

A bevételek alakulása 

Az SZF saját eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett 2019-ban. Fejezeti hatáskörű 
előirányzat módosításként 2,5 millió forint többletbevétel keletkezett az egyéb működési 
bevételek előirányzaton kártérítés postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes 
elveszése, megsérülése, továbbá TB feladatok 1%-ának megtérítése, megfizetett perköltségek 
és külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek megtérítése jogcímeken. 

 

 

A 2018. évi költségvetési maradvány 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. 

Ebből meghiúsult 7,6 millió forint. 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt 
előirányzatonkénti bontása az alábbiak szerint alakult: 

- Személyi juttatások      60,7 millió forint 
- Munkaadói járulékok     41,5 millió forint 
- Dologi kiadások      62,9 millió forint 
- Beruházások     125,0 millió forint 

 
 

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása 

Az SZF 2019. évi költségvetési maradványa 34,0 millió forint volt. 

Ebből:  

- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 7,9 millió forint.  
- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 26,1 millió forint. 
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A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele: 

- Beruházások    26,1 millió forint 
 

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a kötelezettségvállalások 
kifizetésének elhúzódása miatt keletkezett.  

 

Egyéb 

Az SZF vagyonkezelésében lévő vagyon összes növekedése 384,3 millió forint, összes 
csökkenése 296,9 millió forint. 104,2 millió forint értékű beruházás került aktiválásra 2019. 
év során. 

Az egyéb csökkenések az alábbi tételekből tevődtek össze: 

- A 2019.09.26-án kelt vagyonkezelői jog átruházásról szóló szerződés alapján 101 db 
asztali telefonkészülék és 1 db fájlszerver vagyonkezelői joga átadásra került a NAV 
részére bruttó 1,1 millió értékben. Az átadott eszközök nettó értéke 0 Ft. 

- A 2019.12.18-án kelt vagyonkezelői jog átruházásról szóló szerződés alapján 13 db 
gépjármű vagyonkezelői jogának átadása történt meg a KEF részére 49,7 millió forint 
bruttó értékben. A gépjárművek közül mindegyik 0 forintra leírt eszköz volt. 

- Az SZF 2019-es évben leselejtezett 551 db tárgyi eszközt bruttó 23 millió forint 
értékben (az eszközök közül mindegyik 0-ra leírt eszköz volt). 
 

Az SZF 2019.december 31-i fordulónapi leltározás fizikai számbavételezésének kiértékelése 
során 58 db eszköz nem volt fellelhető, ezen eszközök nettó értéke 0 forint és 244 db tétel 
többlet keletkezett 244 forint bekerülési értéken. Terv szerinti értékcsökkenés 118,8 millió 
forint értékben került elszámolásra az év során. A befektetett eszközök év végi állománya 
(könyv szerinti értéke) 1 221,6 millió forint. A 33,8 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 2019. december 31-ével 0,1 millió forint került 
kimutatásra. Aktív időbeli elhatárolások összege a tárgyidőszak végén 12,5 millió forint, ami 
szállítói számlák elhatárolt összegéből adódik. A passzív időbeli elhatárolás állománya a 79,7 
millió forintot kitevő 2019. december havi bérből és annak járulékaiból, valamint 9,7 millió 
forint összegű szállítói számlák elhatárolásából tevődik össze. Az SZF 2019. évi 
mérlegfőösszege 1 268,1 millió forint. 

 

Az SZF alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá a 2019. évben nem tartozott alapítvány, 
közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság. 
 
Az SZF a 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság számla 

Az SZF díj - és bírság számlája egy, az SZF kezelésében lévő, a Magyar Államkincstár 
beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzati számla. A 
számlára érkező befizetések nyilvántartása, illetve a számláról a kapcsolódó jogszabályok 
által előírt adatszolgáltatás teljesítése az SZF feladata. A számla teljes évi egyenlege minden 
év végén a Magyar Államkincstár által az Áhsz. 14. § alapján lenullázásra kerül a központi 
költségvetés javára. A 2019. évben a számlára befoly összeg összesen 915,9 millió forint volt.  
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FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Az MKI fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására a 2019. évben a központi 
költségvetés által, a költségvetési törvény alapján biztosított kiadási előirányzata 139 896,8 
millió forint volt, amelynek forrását 100%-ban támogatás tett ki. 

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 212 068,6 millió forintra, a bevételi 
előirányzat 22 178,7 millió forintra, míg a támogatás összege 189 889,9 millió forintra nőtt. 

A 2019. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 81,2%-ban 
teljesültek. 

A 2019. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az 
előirányzatokat: 

– 57,9 millió forint összegben más fejezet intézményének átcsoportosítva, 
– 54 001,0 millió forint összegben más fejezeti sorról történő átcsoportosításból, 
– 22 157,7 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,  
– 21,0 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából, 
– 125,0 millió forint összegben más fejezet központi kezelésű előirányzatról fejezeti 

kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás, valamint 
– egyenlegében 4 075,0 millió forint összegben fejezeten belül központi kezelésű 

előirányzatról fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás történt. 
 
Előirányzatok teljesítésnek levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. évi 
tény  

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 139 843,5  139 896,8  139 896,8  212 068,6  172 250,7  123% 81,2% 

Bevétel 239,0  0,0  0,0  21,0  21,0  9% 100% 

Támogatás 149 471,7  139 896,8  139 896,8  189 889,9  194 439,9  130% 102% 
Költségvetési 
maradvány 

12 290,5      22 157,7  22 157,7  180% 100% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 139 896,8 0,0 139 896,8 

Módosítások jogcímenként *       

Kormányzati hatáskörű módosítások 54 174,6 0,0 54 174,6 

1528/2019.(IX.17.) Korm. határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról (Eiffel 
Műhelyház és Próbacentrum beruházása 
előirányzat javára)  

5 492,5 0,0 5 492,5 

1658/2019.(XI.21.) Korm. határozat a 
„Hozzájárulás a Művészetek Palotájának 
működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra 
történő többletforrás bevonásáról (XLIII. Állami 
vagyonnal kapcsolatos fejezet terhére -. 
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának 
működtetéséhez előirányzat javára) 

125,0 0,0 125,0 

1718/2019.(XII.17.) Korm. határozat a fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról. (XX. 
EMMI fejezetből az Eiffel Műhelyház és 
Próbacentrum beruházása előirányzat javára) 

4 507,1 0,0 4 507,1 

1743/2019.(XII.19.) Korm. határozat állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok 
támogatásához szükséges forrás biztosításáról. 
(átcsoportosítás az Útdíj rendszerek nemzetközi 
megismertetésének támogatása jogcímcsoport 
javára fejezeten belül központi kezelésű 
előirányzat terhére) 

50,0 0,0 50,0 

1800/2019.(XII.23.) Korm. határozat fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi 
költségvetést érintő címrendi módosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról (XIX. Uniós fejlesztések fejezet 
terhére. átcsoportosítás Állami többletfeladatok 
jogcímcsoport javára) 

44 000,0 0,0 44 000,0 

Irányítószervi hatáskörű módosítások 17 997,2 22 178,7 -4 181,5 

Maradvány előirányzatosítása 22 157,7 22 157,7 0,0 

Bevétel előirányzatosítása 21,0 21,0 0,0 

Fejezeten belüli átadások/átvételek -4 125,0 0,0 -4 125,0 

Fejezetek közötti átadások/átvételek -56,5 0,0 -56,5 

2019. évi módosított előirányzat 212 068,6 22 178,7 189 889,9 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 139 896,8 0,0 139 896,8 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek/saját intézménytől    

− más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -57,9 0,0 -57,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának/fejezeti 
kezelésű előirányzatáról 

54 001,0 0,0 54 001,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− = maradvány előirányzatosítása 22 157,7 22 157,7 0,0 

− = bevétel előirányzatosítása 21,0 21,0 0,0 

 = fejezeten belül központi kezelésű előirányzat 
javára/terhére átcsoportosítás 

- 4.075,0 0,0 -4 075,0 

más központi kezelésű előirányzatról fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

125,0 0,0 125,0 

2019. évi módosított előirányzat 212 068,6 22 178,7 189 889,9 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1 db) 57,5 0,0 57,5 

− alapítvány (1 db) 38,5 0,0 38,5 

− nonprofit társaság (2 db) 1 223,1 1 223,1 0 

− gazdasági társaság (20 db) 148 806,3 5 491,7 143 314,6 

− egyéb (egyesület) (1 db) 96,4 0,0 96,4 

− egyéb (külföldi szervezet) (1 db) 69,4 0,0 69,4 

− egyéb (ügyvédi irodák – 3 db) 14,6 0,0 14,6 

− egyéb (bankköltség) 490,7 0,0 490,7 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára) 21 454,2 0,0 21 454,2 

Összes kifizetés 172 250,7 6 714,8 165 535,9 
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19/1 Célelőirányzatok alcím 

 

19/1/1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport 

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 2019. évi eredeti előirányzata 131,4 millió forint volt. 

Az előirányzat irányító szervi hatáskörben 146,7 millió forint összegben növekedett: 

– 141,8 millió forint összegben a 2018. évi maradvány előirányzatosítása következtében, 
–    4,9 millió forint összegben az előző években biztosított támogatások elszámolásából 

befolyt bevétel előirányzatosításából adódóan. 
 

Az MKI részéről fejezetek közötti megállapodás keretében fejezetet irányító szervi 
hatáskörben 57,9 millió forint összegben költségvetési támogatás biztosítására került sor 
előirányzat-átcsoportosítás útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányítása alá 
tartozó Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet részére, amely intézmény 
többek között a viselkedési és kapcsolati függőségben szenvedők –például a játékszenvedély 
– pszichiátriai kezelésével országos hatáskörben foglalkozik. 

Fentieken túl 2 db támogatási szerződés megkötésére került sor 60,8 millió forint értékben. 

Ezek közül egy egyesület formájában működő, több mint 10 éves játékosvédelmi gyakorlattal 
rendelkező kedvezményezett 41,0 millió forint; egy egyházhoz kapcsolódó, 25 éve 
szenvedélybetegségek gyógyításával is foglalkozó alapítvány 19,8 millió forint támogatásban 
részesült. A kötelezettségvállalással lekötött 2019. évi forrás 100%-ának kiutalására a 2019. 
évben előlegként került sor. 

A 2019. évben 17,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat  

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény  

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 22,3 131,4 131,4 220,2 202,8 909,4% 92,1% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 – 100,0% 

Támogatás 132,6 131,4 131,4 73,5 73,5 55,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

31,4 0,0 0,0 141,8 141,8 451,6% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés  Kiadás   Bevétel   Támogatás  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 131,4 0,0 131,4 

Módosítások jogcímenként     

Irányító szervi hatáskörű módosítások 88,8 146,7 - 57,9 

− Maradvány előirányzatosítása 141,8 141,8  

− Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű 
módosítás 

- 53,0 4,9 - 57,9 

2019. évi módosított előirányzat 220,2 146,7 73,5 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  131,4 0,0  131,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra - 57,9 0,0  - 57,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 = maradvány előirányzatosítása 141,8 141,8 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 4,9 4,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 220,2 146,7 73,5 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1 db) 57,5  0,0 57,5 

− alapítvány (1 db) 38,5   0,0 38,5 

− egyéb - egyesület (1 db) 96,4   0,0 96,4 

− egyéb (bankköltség) 0,7   0,0 0,7 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

9,7   0,0 9,7 

Összes kifizetés 202,8 0,0 202,8 
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19/1/2 Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása jogcímcsoport 

Az előirányzat célja a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozattal összhangban a földművesek és 
a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok kisteljesítményű napelemes 
beruházásaival összefüggésben a kisteljesítményű erőművek csatlakozásának kiépítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére fejezeten belül központi előirányzat javára 
4 000,0 millió forint átcsoportosításra került más, a nemzetgazdasági fejlődés szempontjából 
kiemelten fontos beruházások és befektetések megvalósításához: 

– 175,0 millió forint a 21/01/11 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása előirányzat javára, 

– 3 825,0 millió forint a 21/01/12 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára. 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 – – 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4 000,0 0,0 4 000,0 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások 4 000,0 0,0 4 000,0 

− Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű 
módosítás - 4 000,0 0,0 - 4 000,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4 000,0 0,0 4 000,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        

   = központi kezelésű előirányzatra való átcsoportosítás - 4 000,0 0,0 - 4 000,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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19/1/3 Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport 

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 238,6 millió forint volt, 
amely a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. 

A 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 117 500,0 millió forint volt, amely az év folyamán a 
maradvány előirányzatosítása (238,6 millió forint) és az előirányzat javára befolyt bevételek 
(1,4 millió forint) eredményeként 117 740,0 millió forintra módosult. A bevétel 2018. évi 
végszámla elszámolásából adódott, amely a 2019. évben került kiállításra. 

A költségvetési törvény 17. § és 4. mellékletének 122. sorában foglaltak alapján az 
„Autópálya rendelkezésre állási díj” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-
módosítás nélküli túllépésének jóváhagyásáról szóló 1651/2019. (XI.19.) Korm.határozat 
jóváhagyta a kiadási előirányzat 4 550,0 millió forinttal történő túllépését. 

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. 

 

Az előirányzat az alábbi, 2019. 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 
a 2019. évben összesen 44 241,3 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 a 2019. évben összesen 22 000,6 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 a 2019. évben összesen 
18 497,5 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 
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kapcsolatosan a 2019. évben összesen 36 036,7 millió forint összegű kifizetésre került 
sor. 

– A fentiekben részletezett devizás tételek árfolyamkülönbözetének elszámolásával 
összefüggésben az előirányzat terhére 565,2 millió forint kiadás keletkezett. 

– A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat 
485,2 millió forint összegben fedezetet biztosított a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettségre is.  

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.  

A 2019. évben 224,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 116 699,9 117 500,0 117 500,0 117 740,0 122 065,1 104,6% 103,7% 

Bevétel 52,7 0,0 0,0 1,4 1,4 2,7% 100,0% 

Támogatás 115 054,1 117 500,0 117 500,0 117 500,0 122 050,0 106,1% 103,9% 

Költségvetési 
maradvány 

1 831,7 0,0 0,0 238,6 238,6 13,0% 100,0% 

 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 117 500,0 0,0 117 500,0 

Módosítások jogcímenként    

Irányító szervi hatáskörű módosítások 240,0 240,0 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 238,6 238,6 0,0 

Egyéb felügyeleti hatáskörű módosítás 1,4 1,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 117 740,0 240,0 117 500,0 

 

  

4331



 
 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  117 500,0 0,0  117 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 = maradvány előirányzatosítása 238,6 238,6 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 1,4 1,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 117 740,0 240,0 117 500,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (4 db) 121 341,3  0,0 121 341,3 

− egyéb (bankköltség) 485,2  0,0 485,2 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 238,6  0,0 238,6 

Összes kifizetés 122 065,1 0,0 122 065,1 

 

 

19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport 

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 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 11 281,2 millió forint volt, amely év 
közben kormányzati hatáskörben megemelésre került 125,0 millió forint összegben a 
„Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra 
történő többletforrás bevonásáról szóló 1658/2019. (XI.21.) Korm. határozat alapján. 

Az előirányzat 208,4 millió forint összegű 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

A 2019. évben összesen 11 600,6 millió forint összegben történt pénzügyi teljesítés, amely 
alapján az előirányzaton 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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Előirányzat teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 410,2 11 281,2 11 281,2 11 614,6 11 600,6 101,7% 99,9% 

Támogatás 11 390,5 11 281,2 11 281,2 11 406,2 11 406,2 100,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

228,1 0,0 0,0 208,4 208,4 91,4% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 11 281,2 0,0 11 281,2 

Módosítások jogcímenként     

Kormányzati hatáskörű módosítások 125,0 0,0 125,0 

1658/2019. (XI.21.) Korm. határozat a „Hozzájárulás a 
Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti 
kezelésű előirányzatra történő többletforrás bevonásáról 
alapján 

125,0 0,0 125,0 

Irányítószervi hatáskörű módosítások 208,4 208,4 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 208,4 208,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11 614,6 208,4 11 406,2 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat   11 281,2 0,0  11 281,2 

Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− más fejezet központi kezelésű előirányzatáról 
(Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és 
bevételek fejezet terhére) 

125,0  0,0  125,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

  = maradvány előirányzatosítása 208,4 208,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11 614,6 208,4 11 406,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 11 600,6  0,0 11 600,6 

Összes kifizetés 11 600,6 0,0 11 600,6 

 

19/1/5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport 

Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósult 
tornatermek, tanuszodák és sportcsarnokok szolgáltatási díjának finanszírozása a 
szolgáltatási szerződések alapján, amely megoszlik az önkormányzatok és az állam között, 
illetve egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek (beleértve a késedelmi kamatokat) 
teljesítése. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019-ben 187,2 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett.  

Az előirányzatnak 2018. évben 365,0 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4,7 millió forint, a nem terhelt maradvány 
összege 360,3 millió forint. 

Fejezeten belül 125,0 millió Ft összeg átcsoportosításra került a 21/01/11 Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása elnevezésű központi kezelésű 
előirányzatra a MÁV Zrt. Rákosrendező pályaudvar hasznosításának előkészítési 
munkafolyamataihoz szükséges forrás biztosítása érdekében. 

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult két 
PPP tornaterem projektek, úgymint Debrecen és Salgótarján, Szolgáltatási Szerződései 
szerinti díjak kifizetése történt meg az előirányzat terhére 2019-ben 58,5 millió forint 
összegben. 

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 8,4 millió forint, amely összeg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 159,1 187,2 187,2 427,2 418,8 36,1% 98,0% 

Támogatás 417,2 187,2 187,2 62,2 62,2 14,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

1 106,9 0,0 0,0 365,0 365,0 33,0% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 187,2 0,0 187,2 

Módosítások jogcímenként     

Irányítószervi hatáskörű módosítások 240,0 365,0 - 125,0 

Maradvány előirányzatosítása 365,0 365,0 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű 
módosítás 

- 125,0 0,0 - 125,0 

2019. évi módosított előirányzat 427,2 365,0 62,2 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  187,2 0,0  187,2 

Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− más központi kezelésű előirányzat javára - 125,0  0,0  - 125,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

 = maradvány előirányzatosítása 365,0 365,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 427,2 365,0 62,2 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (2 db) 58,5  0,0 58,5 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap 
javára) 

360,3  0,0 360,3 

Összes kifizetés 418,8 0,0 418,8 

 

 

19/1/6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése jogcímcsoport 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 983,2 millió forint, amely év közben 
irányítószervi hatáskörben a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
összegével, 0,1 millió forinttal megemelésre került. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján a ND 
Nonprofit Zrt. feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a 
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a 
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koncessziós 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. 

Az előirányzat terhére az ND Nonprofit Zrt. részére tevékenységeinek finanszírozása céljából 
egyedi döntés útján 979,8 millió forint összegű költségvetési támogatás biztosítására került 
sor. 

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 3,3 millió forint összegben a 
járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) teljesítésére szolgált. Az 
előirányzat vonatkozásában a 2019. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 950,1 983,2 983,2 983,3 983,2 103,5% 100,0% 

Támogatás 950,2 983,2 983,2 983,2 983,2 103,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

 
  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 983,2 0,0 983,2 

Módosítások jogcímenként     

Irányító szervi hatáskörű módosítások 0,1 0,1 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 983,3 0,1 983,2 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat   983,2 0,0  983,2 

Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

 = maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1  0,0 

2019. évi módosított előirányzat 983,3 0,1 983,2 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1 db) 979,8 979,8 0,0 

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára 
) 

0,1 0,0 0,1 

− egyéb (bankköltség) 3,3 0,0 3,3 

Összes kifizetés 983,2 979,8 3,4 

 

19/1/7 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport 

Az előirányzaton 57,4 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. 

Az előirányzat fejezetet irányító szervi hatáskörben 13,3 millió forint többletbevétellel 
70,7 millió forintra módosult. 

Az előirányzat célja a postai nemzetközi szervezetekben, különösen az Egyetemes 
Postaegyesület (UPU) való tagságunkból eredő tagdíjfizetési, hozzájárulási nemzetközi jogi 
kötelezettségek teljesítése. 

Az UPU a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű fóruma, amelyben a 
Magyar Államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős miniszter képviseli.  

A 2019. évben kifizetett UPU-tagdíj 230.000,- svájci frank összegben került az UPU által 
megállapításra, amely az utaláskori napi árfolyamot figyelembe véve 69,4 millió forint volt. 

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,3 millió forint.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  62,3 57,4 57,4 70,7 69,4 111,4% 98,2% 

Bevétel  2,0 0,0 0,0 13,3 13,3 665,0% 100,0% 

Támogatás  60,4 57,4 57,4 57,4 57,4 95,0% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 57,4 0,0 57,4 

Módosítások jogcímenként     

Irányító szervi hatáskörű módosítások 13,3 13,3 0,0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás 13,3 13,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 70,7 13,3 57,4 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  57,4 0,0  57,4 

Módosítások kedvezményezettenként      

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

 = bevétel előirányzatosítása 13,3 13,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 70,7 13,3 57,4 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (tagdíj) 69,4  0,0 69,4 

Összes kifizetés 69,4 0,0 69,4 
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19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport 

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 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1,3 millió forint volt, mely irányítószervi 
hatáskörben 78,2 millió forinttal emelkedett, így 79,5 millió forintra módosult. 

Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 75,4 millió forint volt. 
Az előirányzat javára az év során ténylegesen befizetett perköltségekből (18 alkalom) 1,4 
millió forint bevétel folyt be.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) részéről Költségvetési 
megállapodás (kiegészítés) keretében fejezetet irányító szervi hatáskörben 1,4 millió forint 
átcsoportosítására került sor az MKI részére a központi költségvetés címrendjének a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1272/2018. (VI.15.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a 2018. 07. 30-án aláírt 
MKI-ITM megállapodás kiegészítéseként. 

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, 2019. december 31-
én folyamatban lévő peres eljárások száma 17. 

Az előirányzat terhére a 2019. évben összesen 14,9 millió forint kifizetés történt. Ebből 
ügyvédi iroda részére kifizetett megbízási díj 14,6 millió forint, 13 bírósági határozat alapján 
kifizetett perköltség pedig összesen 0,3 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege 2019. december 31-én 64,6 millió forint volt. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8,1 1,3 1,3 79,5 14,9 184% 19% 

Bevétel 45,0 0,0 0,0 1,4 1,4 3% 100% 

Támogatás 38,5 1,3 1,3 2,7 2,7 7% 100% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 75,4 75,4 0,0  100% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1,3 0 1,3 

Módosítások jogcímenként       

Irányító szervi hatáskörű 
módosítások 

78,2 76,8 1,4 

Maradvány előirányzatosítása 75,4 75,4 0 

Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű 
módosítás 

2,8 1,4 1,4 

2019. évi módosított előirányzat 79,5 76,8 2,7 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogat
ás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1,3 0,0 1,3 

Módosítások kedvezményezettenként      

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatról (ITM) 1,4 0,0 1,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 = maradvány előirányzatosítása 75,4 75,4 0,0 

 = bevétel előirányzatosítása 1,4 1,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 79,5 76,8 2,7 

 

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározo
tt feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (10 db) 0,3  0,0 0,3 

− egyéb (ügyvédi irodák - 3 db) 14,6 0,0  14,6 

Összes kifizetés 14,9 0,0 14,9 

 

19/1/9. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása jogcímcsoport 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) feladatát tekintve a 
közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre végzi a 
közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építtetői, beruházói feladatait. A NIF Zrt. 
központi költségvetési és európai uniós forrásokkal gazdálkodik, elkülönült fejezeti források 
adják a projektek megvalósításának és a szervezet működésének fedezetét. A NIF Zrt. 
működési kiadásainak (működési költségek és a működéshez szükséges beruházások) forrását 
jelentős mértékben a működési támogatása biztosítja. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019-ben 5 511,0 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett. 
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Az előirányzat terhére a NIF Zrt. részére egyedi döntés útján a 2019. évben 5 491,7 millió 
forint összegű működési támogatás került biztosításra. 

Az előirányzaton a 2019. évben 19,3 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 
18,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 5 511,0 5 511,0 5 511,0 5 491,7 – 99,6% 

Támogatás 0,0 5 511,0 5 511,0 5 511,0 5 511,0 – 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 511,0 0,0 5 511,0 

2019. évi módosított előirányzat 5 511,0 0,0 5 511,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 511,0 0,0 5 511,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

2019. évi módosított előirányzat 5 511,0 0,0 5 511,0 

 
Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 5 491,7 5 491,7  0,0 

Összes kifizetés 5 491,7 5 491,7 0,0 
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19/1/10 NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. m űködtetése 
jogcímcsoport 

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) támogatása a szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség javító projektek, beruházások, valamint 
a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló és azzal kapcsolatos alapfeladatainak finanszírozása 
érdekében. 

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 NFP Nonprofit Kft. az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a 
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben rögzítettek alapján konzorciumvezetőként előkészíti a projektet, lebonyolítja a 
közbeszerzési eljárásokat, ellátja a projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, 
valamint a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a KEHOP terhére finanszírozott vízi-
közmű és hulladék-gazdálkodási beruházások vonatkozásában is. 

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. 

Az NFP Nonprofit Kft. részére a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 
2019. évben 243,3 millió forint forrást biztosított működési támogatási jogcímen. 

Az előirányzaton a 2019. évben 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  394,6 244,1 244,1 245,5 244,6 62,0% 99,6% 

Támogatás  396,0 244,1 244,1 244,1 244,1 61,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 –  100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 244,1 0 244,1 

Módosítások jogcímenként        

Irányító szervi hatáskörű módosítások 1,4 1,4 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 1,4 1,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 245,5 1,4 244,1 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

 2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

244,1 0,0 244,1 

Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

      

= maradvány előirányzatosítása 1,4 1,4  0,0 

2019. évi módosított előirányzat 245,5 1,4 244,1 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 243,3 243,3  0,0 

− egyéb (bankköltség) 1,3  0,0 1,3 

Összes kifizetés 244,6 243,3 1,3 

 

19/1/14 NFSI N. Kft. működési támogatása jogcímcsoport 

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzaton a 2018. 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása történt meg 0,2 millió forint 
összegben, amely az Áht. 79. § (5) bekezdésében foglaltak és a kincstári szabályzatok szerint 
megállapított és felszámított kincstári díjra került felhasználásra. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi tény 
2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  44,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4% 100,0% 

Bevétel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás  44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

0,0  0,0 0,0 0,2 0,2 – 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként        

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

Maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (bankköltség) 0,2  0,0 0,2 

Összes kifizetés 0,2 0,0 0,2 

 

19/1/15 Beruházási Előkészítési Alap jogcímcsoport 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 3 364,7 millió forint 
összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése 
alapján. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 170,7  0,0 0,0 3 364,7 3 364,7 80,7% 100,0% 

Bevétel 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 3 275,7 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

4 170,7  0,0 0,0 3 364,7 3 364,7 80,7% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként *       

Irányító szervi hatáskörű módosítások 3 364,7 3 364,7 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 3 364,7 3 364,7  0,0 

2019. évi módosított előirányzat 3 364,7 3 364,7 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

  = maradvány előirányzatosítása 3 364,7 3 364,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 3 364,7 3 364,7 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 3 364,7  0,0 3 364,7 

Összes kifizetés 3 364,7 0,0 3 364,7 

 

19/1/16 Állami többletfeladatok jogcímcsoport 

Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére 
szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az 
előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, 
programok megvalósítására. 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzat a kormány 
hatáskörében a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő 
címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. 
(XII.23.) Korm. határozat alapján 44 000,0 millió forinttal növekedett, irányító szervi 
hatáskörben a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításából 
adódóan 50,3 millió forinttal emelkedett, így 44 050,3 millió forintra módosult.  

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 50,3 millió 
forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése 
alapján. Az előirányzaton a 2019. évben 44 000,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 44 050,3 50,3 – 0,1% 

Támogatás 0,0  0,0 0,0 44 000,0 44 000,0 – 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0  0,0 0,0 50,3 50,3 – 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként     

Kormányzati hatáskörű módosítások 44 000,0 0,0 44 000,0 

1800/2019.(XII.23.) Korm. határozat a fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi 
költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról alapján 

44 000,0 0,0 44 000,0 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 50,3 50,3 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 50,3 50,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 44 050,3 50,3 44 000,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról (XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet) 

44 000,0 0,0 44 000,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként        

= maradvány előirányzatosítása 50,3 50,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 44 050,3 50,3 44 000,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 50,3  0,0 50,3 

Összes kifizetés 50,3 0,0 50,3 

 

19/1/17 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása jogcímcsoport 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor irányítószervi 
hatáskörben a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításából 
adódóan 281,3 millió forinttal került megemelésre. 

Az előirányzat a kormány hatáskörében az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 
alapján 50,0 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 331,3 millió forintra 
változott. 

Az előirányzat célja a magyar útdíjszedési rendszer nemzetközi megismertetéséhez, 
nemzetközi projektekhez, az útdíjrendszerre vonatkozó know-how nemzetközi 
értékesítésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatok fedezetének biztosítása. 

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) a nemzetközi 
tevékenysége keretében a külföldi útdíj fizetési rendszerekkel kapcsolatos nemzetközi 
tenderek folyamatos nyomon követésére, konkrét üzleti lehetőségek felkutatására irányuló 
tevékenységet (piackutatási tevékenység), a hazai útdíj rendszer nemzetközi megismertetésére 
irányuló tevékenységet, illetve a projektek előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos 
tevékenységet végez.  

Az előirányzat terhére a 2019. évben NÚSZ Zrt. részére a feladatainak ellátásához 330,1 
millió forint került folyósításra.  

A 2019. évben 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 219,8  0,0 0,0 331,3 330,1 150,2% 99,6% 

Támogatás 281,3 0,0 0,0 50,0 50,0 17,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

219,8 0,0 0,0 281,3 281,3 128,0% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0  0,0  

Módosítások jogcímenként        

Kormányzati hatáskörű módosítások 50,0  0,0  50,0  

1743/2019.(XII.19.) Korm. határozat állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok 
támogatásához szükséges forrás biztosításáról 
alapján 

50,0  0,0  50,0  

Irányító szervi hatáskörű módosítások 281,3  281,3  0,0  

Maradvány előirányzatosítása 281,3  281,3  0,0  

2019. évi módosított előirányzat 331,3  281,3  50,0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0  0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

- központi kezelésű előirányzatról 50,0 0,0 50,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- maradvány előirányzatosítása 281,3 281,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 331,3 281,3 50,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 330,1  0,0 330,1 

Összes kifizetés 330,1 0,0 330,1 

 

 

19/1/19 Kulturális célú kiadások jogcímcsoport 

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. A 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésére került sor 17 430,5 millió forint 
összegben a Központi Maradványelszámolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése 
alapján. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 17 430,5 17 430,5 – 100,0% 

Támogatás 17 430,5  0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

0,0  0,0 0,0 17 430,5 17 430,5 – 100,0% 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások jogcímenként        

Irányító szervi hatáskörű módosítások 17 430,5 17 430,5 0,0 

Maradvány előirányzatosítása 17 430,5 17 430,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 17 430,5 17 430,5 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként 

   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 

   
 = maradvány előirányzatosítása 17 430,5 17 430,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 17 430,5 17 430,5 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (befizetési kötelezettség) 17 430,5  0,0 17 430,5 

Összes kifizetés 17 430,5 0,0 17 430,5 
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19/1/20 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása jogcímcsoport 

Az előirányzat célja az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházásának végrehajtásához 
szükséges forrás biztosítása. 

Az „Eiffel M űhelyház és Próbacentrum beruházása” jogcímcsoport létrehozásáról a Kormány 
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozatában döntött. A fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1718/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a jogcímcsoport 
megnevezése kiegészítésre került, „Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a 
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása” elnevezésre, tekintettel arra, 
hogy a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épület rekonstrukcióját szolgáló forrás is ezen 
előirányzattal került biztosításra. 

2019. évi eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor az alábbi kormányhatározatok 
alapján év közben összesen 9 999,6 millió forinttal növekedett: 

– 5 492,5 millió forint összegben a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat 
alapján, 

– 4 507,1 millió forint összegben a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1718/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján. 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 8. § (4) 
bekezdése értelmében az Opera Vagyonkezelő Kft. valósítja meg az Opera beruházásokat 
költségvetési forrásból, erre tekintettel az Opera Vagyonkezelő Kft. részére a nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 2019. évben összesen 9 983,8 millió forint forrást 
biztosított az Opera beruházások megvalósításához. A fentiekben foglalt szakmai célokon 
kívül az előirányzat a járulékos kiadások (kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték) 
teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában a 2019. évben 15,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 9 999,6 9 983,8 – 99,8% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 9 999,6 9 999,6 – 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *    
Kormányzati hatáskörű módosítások 9 999,6 0,0 9 999,6 

1528/2019.(IX.17.) Korm. határozat a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve 
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján 

5 492,5 0,0 5 492,5 

1718/2019.(XII.17.) Korm. határozat a fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról alapján 4 507,1 0,0 4 507,1 

2019. évi módosított előirányzat 9 999,6 0,0 9 999,6 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról 
(EMMI) 

7 507,1 0,0  7 507,1 

- központi kezelésű előirányzatról 2 492,5 0,0  2 492,5 

2019. évi módosított előirányzat 9 999,6 0,0 9 999,6 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (1 db) 9 983,8  0,0 9 983,8 

Összes kifizetés 9 983,8 0,0 9 983,8 
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21. Központi kezelésű előirányzatok cím 

 

21/1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím 

 

21/1/1 Szerencsejáték koncessziós díj jogcímcsoport 

A 2019. évi költségvetésben a szerencsejáték szervezési, ezen belül játékkaszinó üzemeltetési 
tevékenységből származó, 2019. évben befolyó koncessziós díj tervezett összege 4 878,2 
millió forint volt. A Szerencsejáték koncessziós díj központi kezelésű előirányzat tényleges 
bevétele a 2019. évben 4 812,2 millió forint volt. 

A terv és a tényszám közötti eltérés indoka az, hogy a tervszám 11 db játékkaszinó egység 
egész éves működésén alapult. A miskolci üzemeltetési helyszínű játékkaszinó esetén azonban 
a koncessziós szerződést a koncessziós időszak kezdőidőpontja vonatkozásában a 2018. évi 
módosítást követően 2019-ben második alkalommal is módosítani kellett. A szerződés-
módosítások alapján a miskolci kaszinó 2018. szeptember 1. napja helyett 2019. július 22-
ével kezdte meg a működését, így a koncessziós társaság 2019-ben a teljes év helyett 
rövidebb időszakra teljesített befizetést.  

 

21/1/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja jogcímcsoport 

A 2019. évi költségvetésben a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységből származó, 
2019. évben befolyó koncessziós díj tervezett összege 1 369,2 millió forint volt. A 
Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja központi kezelésű előirányzat 
tényleges bevétele a 2019. évben 1 431,5 millió forint. 

A dohánytermékek kiskereskedelméből származó koncessziós díj magában foglalja egyfelől a 
dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos koncessziós díjat, másfelől az Országos 
Dohányboltellátó Kft. (a továbbiakban: ODBE) által fizetett éves koncessziós díjat. Az ODBE 
esetében a 2019. évre vonatkozó terv 400,0 millió forint volt. 2019-ben került rendezésre az 
ODBE 2018. évi kiegészítő koncessziós díja 92,0 millió forint összegben, amivel nőtt a 
befolyt koncessziós díjbevétel összege. 

Az ND Nonprofit Zrt.-nél tervezett koncessziós díjbevétel 969,2 millió forint volt, amely a 
várakozásokhoz képest alulteljesült az alábbiak okán: 

− egyrészt elmaradt pályáztatásból adódón 25,0 millió forintos bevételkiesés jelentkezett, 

− másrészt csökkent további 4,7 millió forinttal, ami a szerződésmegszűnésekből és az 
előző évekből származó koncessziós díj kinnlevőségekből adódik. A jövőben megszűnő 
szerződések darabszámára az ND Nonprofit Zrt-nek nincs ráhatása, a tervezéskor 
múltbeli darabszámokat extrapolálva lehetséges előrejelezni ennek mértékét, mely  
0,3%-os eltérést a tervezési kockázatok természetes módon tartalmazzák. 

A 2019-es évben két számla került kiállításra az ODBE részére, továbbá 5378 db számla a 
dohánytermék kiskereskedőknek, amelyekből egyetlen koncessziós díj kinnlevőség maradt 
2019. év végére. A szerződésmegszűnésekből adódóan 77 esetben helyesbítés történt. 
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21/1/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj jogcímcsoport 

A 2019. évi költségvetésben az infrastruktúra koncessziós díj tervezett összege 22,3 millió 
forint volt. Az Infrastruktúra koncessziókból származó díj központi kezelésű előirányzat 2019. 
évi realizált bevétele a tervezett bevétel 4,5-szerese, összesen 102,1 millió forint volt.  

Az M6 autópálya 1. fázis (Dunaújváros-Szekszárd) koncessziós szerződés 2006. március 31. 
napján kelt második módosítása alapján, az állam meghatározott összegű, a Koncessziós Díj 
egyik elemeként kezelendő Refinanszírozási Nyereségre („Koncessziós Díj harmadik eleme”) 
válik jogosulttá. Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. esetében a Koncessziós Díj 
harmadik elemének megfizetése számos, a kapcsolódó finanszírozási szerződésekben rögzített 
feltétel teljesítésének függvénye, ezért annak befolyása nem tekinthető teljesen biztosnak.  

Az óvatosság elve miatt ezen bevételek a tervezésbe előzetesen nem lettek figyelembe véve. 

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. 

 

21/1/4 Osztalékbevétel jogcímcsoport 

Az előirányzat a magyar állam tulajdonában lévő, a vagyonügyekért felelős miniszter 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok által fizetett 2019. évi osztalék összegét 
tartalmazza az alábbiak szerint: 

– Szerencsejáték Zrt.: 13 000,0 millió forint 
– Magyar Villamosművek Zrt.: 3 493,6 millió forint 
– HungaroControl Zrt.: 1 000,0 millió forint 
– MAHART–PassNave Kft.: 532,7 millió forint (amely társaság felett 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 értelmében 2019. március 7. napjától kezdődően a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. gyakorolta) 

 

Az MVM Zrt. a 2019. évben – 2018. évi gazdálkodásának eredményéből – 7 200,0 millió 
forint osztalékot teljesített a magyar állam mint tulajdonos számára. Ebből 3 493,6 millió forint 
összegű osztalékrészt pénzbeli átutalás formájában, további 3 706,4 millió forint összegű 
osztalékrész az MVM NET Adatközpont Kft. 100%-os üzletrészének átruházása útján került 
teljesítésre, aminek eredményeképpen a magyar állam az MVM NET Adatközpont Kft.-ben 
100% mértékű közvetlen tulajdonrészt szerzett. 

 

21/1/5 Egyéb bevételek jogcímcsoport 

Az előirányzat a korábbi években kötött támogatási szerződések alapján visszafizetendő 
támogatások elszámolására szolgált, így eredeti előirányzata nem volt. Év közben 6 
támogatott szervezet fizette vissza a pénzügyi elszámolást követően a fel nem használt 
összeget, összesen 670,0 millió forintot. 
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21/1/6 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése jogcímcsoport 

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 2019-ben. 

A bérfejlesztési támogatás eredeti előirányzata 29 041,3 millió forint volt, ez az év közbeni 
átcsoportosítások nyomán 14 987,1 millió forintra csökkent. A 13 752,9 millió forint összegű 
tényleges kifizetés nem érte el a módosított előirányzat összegét sem, tekintettel arra, hogy 
több társaság, illetve társaságcsoport esetében nem volt szükség a támogatásra, vagy más 
módon valósult meg a bérfejlesztés ellentételezése. 

Az előirányzat terhére az alábbi társaságok részére történt kifizetés: 

– Volánbusz Zrt. és 6 közlekedési központ: 3 484,8 millió forint 
– MÁV Nosztalgia Kft.: 106,2 millió forint 
– VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.: 27,0 millió forint 
– Víziközmű társaságok: 9 819,3 millió forint  
– Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.: 315,6 millió forint 

 
Valamennyi támogatás felhasználási határideje 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig 
terjedt. 

 

21/1/7 Az MFB Zrt. működésének támogatása jogcímcsoport 

Az MFB Zrt. szervezeti működési költségtérítésének 2019. évi költségvetési fedezetére a 
költségvetési törvény 300,0 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. 

 

21/1/8 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi 
képviseleti kiadások jogcímcsoport 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlói feladatainak ellátása során felmerülő tanácsadói, 
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások fedezetére a költségvetési törvény 200,0 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. 
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Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadásokra előirányzott 200,0 millió forintból 153,8 
millió forint került felhasználásra az alábbiak szerint: 

– Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 103,0 millió forint, 
– Infokommunikációs és egyéb kommunikációs szolgáltatások: 0,3 millió forint, 
– Egyéb szolgáltatások: 22,6 millió forint, 
– Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 27,9 millió forint. 
 

21/1/9 Magyar Közút Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport 

A közúti közlekedési infrastruktúraüzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak 
finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1978/2015. 
(XII. 23.) Korm. határozat alapján a 2019. évi központi költségvetés 7 000,0 millió forint 
összegű eredeti előirányzatot állapított meg a Magyar Közút Zrt. tőkeemelése céljából. A 
tőkeemelés a Magyar Közút Zrt részére a zökkenőmentes működéshez alapvetően szükséges 
feltételek, az infrastruktúra megteremtésére irányult. 

A Magyar Közút Zrt az úthálózat bővülés és a hatékonysági követelmények szem előtt tartása 
mellett a tőkejuttatás jelentősebb részét gép és egyéb berendezések beszerzésre fordította. 

Beszerzésre kerültek: 

− saját tulajdonú gépláncok szállítására alkalmas tehergépjárművek, 
− nehézgép szállítására, valamint ömlesztett anyag szállítására alkalmas pótkocsik, 

emelőkosaras kistehergépjárművek,  
− az úthibák karbantartására aszfaltkonténerek, aszfalttömörítő gépek, vibro és nehéz 

hengerek,  
− a növényzet ápolására szolgáló kaszálógépek, ágaprítógépek, kézi növényzetgondozó 

eszközök.  
− az üzemeltetési és karbantartási feladatok hatékony elvégzése érdekében az univerzális 

eszközhordozó járművekhez téli, nyári adapterek, sószóró berendezések, hóekék 
− a Magyar Közút Zrt. kezelésébe került kerékpárutak üzemeltetésére téli, nyári 

adapterekkel felszerelt traktorok 

− a biztonságos munkavégzés és láthatóság érdekében ütközési energiaelnyelő 
berendezések és egyéb fénytechnikai eszközök. 

 

21/1/11 NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 
jogcímcsoport 

Az előirányzat terhére az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatásai kerültek kifizetésre.  

A 2019. évi módosított előirányzata összesen 50 997,5 millió forint, amelynek összege az 
alábbiak alapján alakult: 

– a Kormány 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozata a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-
átcsoportosításról szóló határozata alapján 14 994,7 millió forint, 

– az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával 300,0 millió forint, 
– a Kormány 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozata a 2019. évi honvédelmi igazgatási 

feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról alapján 
12,5 millió forint, 
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– a Kormány 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról alapján 450,0 millió forint, 

– a Kormány 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról alapján 
10 000,0 millió forint, 

– a Kormány 1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozata a XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról alapján 23 500,0 millió 
forint, 

– a Kormány 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozata állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok támogatásához szükséges forrás biztosításáról alapján 1 740,3 millió forint. 

 

A módosított előirányzat felhasználása 50 997,5 millió forint összegben megtörtént az 
alábbiak szerinti részletezésben: 

– MÁV Zrt. részére: A MÁV Zrt. használatában álló budapesti ingatlanok vasútüzemhez 
nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges forrás biztosítása 750,0 millió Ft 
értékben. 

– A víziközmű társaságok részére összesen 10 896,2 millió forint támogatás kifizetésére 
került sor, amely ezen társaságok bevételekkel nem fedezett működési kiadásait 
ellentételezte. 

– Az előirányzat terhére került sor a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) által a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás működtetéséhez szükséges kifizetések teljesítésére, összesen 38 758,0 
millió forint. 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 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a közbeszerzési díj kifizetésére 580,8 millió 
forint támogatásban részesült. 
A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat 1. pontja 
alapján, ugyanezen Korm. határozat 3. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás 
útján biztosított többletforrás terhére a Magyar Posta Zrt. honvédelmi feladatainak 
ellátására 12,5 millió forint támogatásban részesült; a támogatás elszámolása  kapcsán 
0,3 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek éven belül eleget tett. 
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21/1/12 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése jogcímcsoport 

Az előirányzat terhére az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelései és pótbefizetései kerültek kifizetésre. A 2019. évi módosított előirányzat összege 
106 365,2 millió forint, amely az alábbiak szerint alakult: 

 

Növelések összesen 120 336,2 millió forint összegben az alábbi kormánydöntések alapján 
történtek: 

– a Kormány 1155/2019. (III. 25.) Korm. határozata a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-
átcsoportosításról szóló határozata alapján 13 500,0 millió forint összegben, 

– a Kormány 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és 
fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról alapján 
26 291,4 millió forint összegben, 

– a Kormány 1246/2019. (IV. 30.) Korm. határozata a MAVIR Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2019. évben 
végrehajtandó átviteli hálózat fejlesztés finanszírozásához szükséges forrás fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról alapján 15 154,7 millió 
forint összegben, 

– az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával 3 825,0 millió forint 
összegben, 

– a Kormány 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról alapján 55 000,0 millió forint összegben, 

– a Kormány 1739/2019. (XII. 19.) Korm. határozata a VOLÁN Buszpark Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemeléséről alapján 6 565,1 millió 
összegben. 

Csökkentések összesen 13 971,0 millió forint összegben: 
– a Kormány 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról alapján 
10 000,0 millió forint, 

– a Kormány 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozata állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok támogatásához szükséges forrás biztosításáról alapján 3 971,0 millió forint. 

 
A módosított előirányzat terhére 106 360,2 millió forint pénzügyi teljesítés történt az alábbiak 
szerinti részletezésben: 

– Antenna Hungária Zrt. tőkeemelése 55 000,0 millió Ft értékben, amely célzottan a 
Telenor Magyarország Zrt.-t is birtokló TMT Hungary B.V-ben történő 
részesedésvásárlásra szolgált. 

– Volán Buszpark Kft.  tőkeemelése 6 565,1 millió Ft értékben, A Volán Buszpark Kft. a 
Volánbusz Zrt. (ill. 2019 évben a Közlekedési Központok) részére biztosít autóbuszokat 
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bérleti konstrukció keretében. A Volán Buszpark Kft. új autóbuszbeszerzési tervének I. 
ütemének megvalósításának szükséges önerő biztosítosítására került felhasználásra a 
tőkejuttatás (az autóbusz beszerzések hitelből történnek 10 %-os önerő mellett) 

– az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MVM Zrt.) alaptőkéje a 2019. évben 15 154,7 millió forinttal került 
megemelésre. Az így biztosított forrást az MVM Zrt. a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
tulajdonosi kölcsön formájában történő finanszírozására, a hálózatfejlesztési célok 
megvalósítása érdekében használhatja fel, 

– a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 200,0 millió 
forint összegű tőkeemelésben részesült a társaság működési hatékonyságának növelését 
célzó eszközállomány-beruházás és fejlesztési támogatás végrehajtása érdekében, 

– az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 2 149,0 millió forint összegű 
tőkeemelésben részesült. Az igényelt forrás további felhasználási célja az elmaradt 
fejlesztések, beruházások megvalósítása, illetve telephelyfejlesztések, technológiai, 
modernizálási folyamat megvalósítása, illetve akvizíciók, tőkeszerkezet javítás 
lefolytatása volt az egyes leányvállalatokban, 

– az NHKV Zrt. részére a hulladékgazdálkodási közfeladatainak biztosítását célzó 
tőkeemelés 26 291,4 millió forint összeget tett ki.  

 

21/2 Peres ügyek alcím 

Az érintett időszakban hatályos Miniszterelnöki Kormányiroda Számviteli Politikájáról szóló 
16B/2018. (X. 26.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a 30/B/2019. (X. 
25.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés p) 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 2019. 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 – 1 912,5 millió forint 
kifizetés történt. 

 

A 2019. évi kifizetések 87,5 millió forinttal maradtak el az előirányzatra 2019. évre tervezett 
2 000,0 millió forintos kerettől, amelynek okai  

– az előirányzatot érintő peres eljárások időbeli elhúzódásának, 
– az ügyekben az érdemi döntések érdemi kimenetelének, továbbá 
– 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, 
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– 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. 

 

21/3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése alcím 

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 biztosította. 

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 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan 
többletterhe. Az Európai Bizottság e tárgykörben hozott, vagy a Postatv. 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. 

Az „Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése” elnevezésű sor 
eredeti előirányzata 4 669,5 millió forint volt. 

A Magyar Posta Zrt. részére 2018. évi méltánytalan többletteher címén 4 395,6 millió forint 
került kifizetésre 2019. december 20-án. 

A forint/euró árfolyam változására tekintettel az előirányzaton a 2019. évben felhasználásra 
nem került forrás összesen 273,9 millió forintot tett ki. 

 

21/4 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások alcím 

A NÚSZ Zrt. az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas 
elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat 
gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM 
rendelet alapján az országos közutak használatáért fizetendő, megtett távolsággal arányos 
útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magába foglaló integrált elektronikus 
díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek 
feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására kijelölésre került. A társaság a 2019. 
évben a tulajdonosi jogok gyakorlójaként 4 000,0 millió forintból gazdálkodott az említett 
vagyonelemek fejlesztése, valamint állagmegóvása érdekében. A 2019. évben az előirányzat 
terhére összesen 3 995,2 millió forint összegű kifizetésre került sor. Az előirányzaton 
rendelkezésre álló forrás terhére a NISZ - UD központi elemek, licencek, az UD infrastruktúra 
támogatás, az UD infrastruktúra fejlesztés beszerzése, valamint néhány kisebb értékű 
beszerzés (TSM-gépjármű, energia-elosztó egység) finanszírozása valósult meg. 
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21/5 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím 

 

21/5/1 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 
jogcímcsoport 

Az előirányzat létrehozásáról a Kormány az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi tevékenységéhez biztosítandó forrásról 
szóló 1268/2019. (V. 8.) Korm. határozattal döntött.  

Az előirányzat célja az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősség Társaság (a továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.) 2019. évi működésének 
támogatása. Az előirányzat kezelő szerve a BMSK Zrt. 

Az NFSI Nonprofit Kft. részére a BMSK Zrt. a 2019. évben támogatási szerződéssel 
támogatást biztosított az NFSI Nonprofit Kft. Alapító Okiratában, az Alapítói Határozatokban 
rögzítettek szerinti feladatainak finanszírozására – a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. 
határozatban 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 energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról 
szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az NFSI Nonprofit Kft. feladatkörébe utalt 
beruházásokkal összefüggésben az uniós források terhére el nem számolható kiadások 
fedezetére. 2019. évben  1 458,0 millió forint került kifizetésre. 

 

21/6 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami 
feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások alcím 

 

21/6/1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése 
jogcímcsoport 

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 4. melléklet 1. sorában foglaltak alapján a mezőhegyesi Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a mezőhegyesi Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Társaság) által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos gyakorolja. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 
26.) Korm. határozat alapján 3 800,0 millió forint előirányzat, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 4 200,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzat javára a Társaságban történő tőkeemelés végrehajtása érdekében. 

A 2019. évben a fenti forrásokból összesen 8 000,0 millió forint tőkeemelés átutalására került 
sor. 
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A tőkejuttatás a Limagrain EUROPE S.A. társaság tulajdonában lévő vetőmagfeldolgozó 
üzem működtetésére létrehozott Limagrain Hungary Kft. 100 %-os üzletrész megvásárlásának 
fedezetére szolgált 25,0 millió euró összegben, továbbá tagi kölcsön visszafizetésére 1,5 
millió euró összegben, amelyet a francia anyavállalat adott a Limagrain Hungary Kft. 
számára. Az akvizíció kiemelt jelentőséggel bírt a Társaság hosszútávú stratégiájában, mivel a 
vetőmagfeldolgozó üzem megvásárlásával a hibridkukorica vetőmag szántóföldi termesztésén 
túl képes a Társaság évi 9 000 tonna vetőmag végfelhasználók számára történő előállítására 
is, beleértve a termény tárolását, válogatását, szárítását, morzsolását, előtisztítását, 
osztályozását, méretre szedését, csávázását és zsákolását. Az ezáltal nyújtott szolgáltatás az 
értékláncban magasabb hozzáadott értéket jelent a vevők és jelentősen magasabb elérhető 
fedezetet a Társaság számára. 
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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 a miniszterelnök 
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 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, 
 

− a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az 
alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az 
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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. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a 
kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési 
terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, soron kívüli ellenőrzés 
lefolytatására a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésének 
megfelelően a Kormány döntése, illetve a miniszterelnök utasítása alapján kerülhet 
sor. A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a 355/2011. (XII. 
30.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a Kormány számára benyújtandó 
előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, illetve 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 
vezetőjének kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését, 
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− 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 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltak 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, amelynek eredményéről a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja a miniszterelnököt. 
 
A Hivatal által ellátott feladatokban jelentős bővítést eredményezett a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2019. augusztus 31-ei hatályba lépése, továbbá a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami 
Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság 
létrehozásáról szóló 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat] megjelenése. 
 
A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet fenti módosítással beiktatott 6/A. §-a alapján a 
Hivatal új feladata, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal 
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, valamint a 
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének 
kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az 
államháztartás kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős 
miniszterrel. Ennek érdekében a Hivatal támogatja és összehangolja a törvényben 
meghatározott ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az 
államháztartás kontrollját végző más szervekkel. 
 
A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításával egyidejűleg az 1514/2019. (VIII. 
30.) Korm. határozatban a Kormány arról döntött, hogy - az államháztartás 
kormányzati szintű ellenőrzése hatékonyságának növelése céljából - egységesíti az 
Állami Számvevőszékkel történő kormányzati kapcsolattartást, és ennek érdekében 
létrehozta az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős 
Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Tárcaközi Bizottság). 
 
A Tárcaközi Bizottság feladataként a Kormány az Állami Számvevőszékkel történő 
összehangolt kormányzati kapcsolattartás biztosítását, az Állami Számvevőszéknek a 
Kormány irányítása alá tartozó szervek, valamint a Kormány tagjának a tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában tett 
megállapításainak nyomon követését és a javaslatok hasznosulásának figyelemmel 
kísérését, továbbá az ellenőrzési tapasztalatok alapján a Kormány számára - az 
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, 
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gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében - javaslatok 
megfogalmazását határozta meg. 
 
A Kormány a Tárcaközi Bizottság elnöki feladatainak ellátásával a Hivatal általános 
elnökhelyettesét, alelnöki feladatainak ellátásával pedig az államháztartásért felelős 
miniszter által kijelölt személyt bízta meg. A Tárcaközi Bizottság működésével 
kapcsolatos titkársági feladatokat a Kormány döntése alapján a Hivatal látja el. 
 
A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal a szakmai feladatainak 
2019. évi teljesüléséről 2020. június 30-áig számolt be a Kormánynak, míg a 
Tárcaközi Bizottság által megfogalmazott javaslatokat a Bizottság elnökének 
beszámolója alapján a Kormány tárgyalja meg. 
 

1.3. A Hivatal irányítását, szervezetét és működését befolyásoló jogszabályi változások a 
2019. évben: 
 
- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet; 
- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami 

Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi 
Bizottság létrehozásáról szóló 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási 
megtakarítások 
 
A Hivatal 2019. évi kiadási előirányzata – összhangban az 1.2. pontban meghatározott 
feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos 
gazdálkodás követelményeivel – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvényben 955,7 millió Ft-ban került meghatározásra. A kiadási előirányzat 
fedezetét 948,7 millió Ft költségvetési támogatás és 7,0 millió Ft saját bevétel biztosította. 
 
A 2019. 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. 
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Eredeti felhalmozási előirányzat tervezésére 7,0 millió forint összegben a beruházások, 
6,0 millió forint összegben az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton került 
sor. Az eredeti felhalmozási előirányzatot növelte az előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele, valamint a dologi és személyi juttatások kiadások kiemelt előirányzatról történt 
átcsoportosítás. 
 
A 2019. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:                                    

 
                millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

955,7 7,0 948,7 638,7 137 

Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörű módosítás 292,0 0,0 292,0 245,9  
- A kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) 
bekezdése szerinti szabadságmegváltás 
finanszírozása 

47,5  47,5 39,8  

- A kormányzati igazgatásról szóló 
törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményemelés többletkiadásainak 
finanszírozása 

244,6  244,6 206,2  

- A kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) 
bekezdése szerinti szabadságmegváltás 
elszámolása miatti módosítás 

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

Fejezeti hatáskörű módosítás 39,9  39,9 34,0  
Intézményi hatáskörű módosítás 173,6 173,6 0,0 -16,5  
- Költségvetési maradvány igény-
bevétele 

173,6 173,6  6,8  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1039,0 955,7 955,7 1461,2 1428,5 137,5 97,8 
       ebből: 
személyi juttatás 

689,8 638,7 638,7 902,1 891,3 129,2 98,8 

Bevétel 9,2 7,0 7,0 7,0 6,7 72,8 95,7 
Támogatás 1043,4 948,7 948,7 1280,6 1280,6 122,7 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

160,0 - - 173,6 173,6 108,5 100,0 

Létszám (fő)  88 137   84   
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- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási 
adó, valamint dologi és felhalmozási 
kiadásokra 

   -23,3  

2019. évi módosított előirányzat 1461,2 180,6 1280,6 902,1 123 
 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
- saját intézmény (1 db) 1428,5 1428,5  
- 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 1428,5 1428,5  

 
XXII./20./1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

 
1. Intézményi előirányzat 

 
1.1. A 2019. évi előirányzatok alakulása 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1039,0 955,7 955,7 1461,2 1428,5 137,5 97,8 
       ebből: 
személyi juttatás 

689,8 638,7 638,7 902,1 891,3 129,2 98,8 

Bevétel 9,2 7,0 7,0 7,0 6,7 72,8 95,7 
Támogatás 1043,4 948,7 948,7 1280,6 1280,6 122,7 100,0 
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A költségvetési törvényben jóváhagyott 955,7 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az év 
közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 505,5 millió Ft-tal növekedett. A 
kiadási előirányzat tárgyévi felhasználása 97,8 %-os volt. A rendelkezésre álló működési 
költségvetési előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzatának 98,8 %-a 
került teljesítésre. 
 
A 2019. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:                                    

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

955,7 7,0 948,7 638,7 137 

Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörű módosítás 292,0 0,0 292,0 245,9  
- A kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) 
bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása 

47,5  47,5 39,8  

- A kormányzati igazgatásról szóló 
törvény hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményemelés többletkiadásainak 
finanszírozása 

244,6  244,6 206,2  

- A kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) 
bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása 
miatti módosítás 

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

Fejezeti hatáskörű módosítás 39,9  39,9 34,0  
Intézményi hatáskörű módosítás 173,6 173,6 0,0 -16,5  
- Költségvetési maradvány igény-
bevétele 

173,6 173,6  6,8  

- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási 
adó, valamint dologi és felhalmozási 
kiadásokra 

   -23,3  

2019. évi módosított előirányzat 1461,2 180,6 1280,6 902,1 123 
 
 
 
 
 
 

Költségvetési 
maradvány 

160,0 - - 173,6 173,6 108,5 100,0 

Létszám (fő)  88    84   
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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) 1 428,5 

 
1 428,5 

 
 

- 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 1 428,5 

 
1 428,5 

 
 

 
Személyi juttatások és létszám 
 
A Hivatal tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 137 fő volt. Az év során a belépők 
száma 27 fő, míg a kilépők száma 15 fő volt, ebből 4 fő az év folyamán lépett be, illetve ki. A 
Hivatal alkalmazásában 2019. december 31-én 109 fő állt, akik közül 11 fő minősült tartósan 
távollevőnek. A személyi juttatások kiadásának teljesítése 29,2 %-kal nőtt a 2018. 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 
2019. évi 

2019. évi tény Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Készletbeszerzés 6,4 7,5 7,2 
Kommunikációs szolgáltatások 29,2 35,5 35,3 
Szolgáltatási kiadások 102,6 107,8 106,7 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,6 1,9 1,9 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,0 43,4 42,6 
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Összesen: 177,8 196,1 193,7 
 
A módosított dologi előirányzat növekedése a 2019. évben az eredeti előirányzathoz képest 
összesen 18,3 millió Ft volt. 
 
A dologi kiadások tényleges teljesítése 21,3 millió Ft növekedést mutat a 2018. évhez képest, 
amely 12,4%-os kiadásnövekedést jelent. 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként összesen 
13,0 millió Ft állt rendelkezésre. A Hivatal saját hatáskörben összesen 58,8 millió Ft-tal 
módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványból. Ezen felül a Hivatal összességében 22,7 millió Ft-ot csoportosított át a 
dologi kiadások kiemelt előirányzatokról a felújítások kiemelt előirányzatára. 
 
A 2019. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 94,5 millió Ft volt, 
melyből 49,7 millió Ft-ot beruházásra, valamint 25,3 millió Ft-ot felújításra költött. A 
beruházások keretében a Hivatal 11,5 millió Ft-ot szerverek, 15,2 millió forintot 
személygépkocsik, 2,5 millió forintot szoftverlicencek, 1,9 millió Ft-ot asztali számítógépek, 
0,8 millió forintot nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató, 2,8 millió forintot 
mobiltelefonok, 1,3 millió forintot egyéb kisértékű informatikai eszközök beszerzésére, 3,2 
millió Ft-ot a Hivatal működéséhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 
költött, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóra 10,5 millió Ft-ot fordított. A 
felújítások keretében a Hivatal 11,2 millió Ft-ot a Hivatal épületén végrehajtott ablakcserére, 
8,7 millió forintot a telefonalközpont felújítására költött, valamint az ezekhez kapcsolódó 
általános forgalmi adóra 5,4 millió Ft-ot fordított. A fennmaradó 19,5 millió Ft felhalmozási 
célú költségvetési maradványból 18,1 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
2020-ban 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: 7,0 69,1 49,7 -19,4 
- Immateriális javak beszerzése 0,0 2,5 2,5 0,0 
- Ingatlanok beszerzése 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Informatikai eszközök beszerzése 4,5 30,0 15,8 -14,2 

- Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése 

1,0 22,0 20,9 -1,1 
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- Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

1,5 14,6 10,5 -4,1 

Felújítások: 0,0 25,4 25,3 -0,1 
- Ingatlanok felújítása 0,0 11,3 11,2 -0,1 
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,0 8,7 8,7 0,0 
- Felújítási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

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

Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

6,0 0,0 0,0 0,0 
 

- Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre 

6,0 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 

2018. évi előirányzat 
maradvány 

- 173,6 173,6 0,0 

Költségvetési támogatás 948,7 1280,6 1280,6 0,0 

Működési bevétel 1,0 1,0 0,9 -0,1 
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

6,0 6,0 5,8 -0,2 

Bevételek összesen: 955,7 1 461,2 1460,9 -0,3 
 
Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2018. évi költségvetési 
maradvány összege (173,6 millió Ft). A jóváhagyott költségvetési maradványból 
74,4 millió Ft befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 
 
A Hivatal a 2019. évi költségvetés tervezésekor a működési bevételek előirányzatát 1,0 millió 
Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 6,0 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. 
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Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2019. évi nyitó 2019. évi záró állományváltozás 

Költségvetési évben esedékes 
követelések 

0,5 0,6 0,1 

Költségvetési évet követően 
esedékes követelések 

16,6 10,8 -5,8 

Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 

0,1 0,0 -0,1 

 
A költségvetési évet követően esedékes követelések a munkáltató által nyújtott lakáscélú 
kölcsön következő években esedékes törlesztő részleteit tartalmazza. A Hivatal értékvesztést 
nem számolt el, behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor. 
 
1.4. Költségvetési maradvány 
 
Költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele  
 
2018. évi költségvetési maradvány felhasználása 
 
A Hivatal 2018. évi költségvetési maradványa 173,6 millió Ft volt, ebből 69,1 millió Ft volt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Év közben 5,3 millió forint összeg vált 
meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyá. Összesen 
74,4 millió forint került átutalásra a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 
A Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a 2018. évben 
104,5 millió Ft volt, mely felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 

- személyi juttatás                       4,8 millió forint    
- munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 21,2 millió forint     
- dologi kiadások       14,4 millió forint     
- beruházások                                                        33,7 millió forint 
- felújítások       25,1 millió forint 
- meghiúsult maradvány        5,3 millió forint 

   
 
2019. évi költségvetési maradvány alakulása 
 
A Hivatal 

- kiadási megtakarítása                   32,7 millió Ft     
      ebből  - személyi juttatás                  10,8 millió Ft     

- dologi kiadások         2,4 millió Ft     
  - beruházások                                                    19,4 millió Ft 
  - felújítások                     0,1 millió Ft 
- bevétel elmaradása                                                        -0,3 millió Ft 
- 2019. évi költségvetési maradvány                 32,4 millió Ft    
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A 2020. évre áthúzódó – összesen 27,4 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradványból 9,3 millió Ft a személyi juttatások, 18,1 millió Ft a beruházási 
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. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványa 5,0 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 

2019.01.01. 
Növekedés 

Éves 
értékcsökkenés 

és egyéb 
csökkenés 

Záró érték 
2019.12. 31. 

Immateriális javak 5,3 2,5 -5,0 2,8 
Ingatlanok 125,1 11,6 -4,4 132,3 
Gépek, berendezések, 
felszerelések 9,3 42,4 -15,6 36,1 
Beruházások és felújítások 0,3 3,3 0,0 3,6 
Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök összesen: 140,0 59,8 -25,0 174,8 

 
2.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása 
 
Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2019. évben nem került sor. A korábban 
nyújtott kölcsönök törlesztése az előírásoknak megfelelően történik. 
 
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 5,8 millió Ft-tal nőtt a korábban nyújtott kölcsönök törlesztése 
miatti befizetésekkel, valamint 14,0 millió forint átvezetésre került a Hivatal Kincstárban 
vezetett forint számlájára. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

KIADÁSOK 201 422,8 192 878,9 -- 379 187,81 179,522 453,4204 812,7192 878,9 421 324,5

1. Költségvetési szerv 4 140,9 5 771,3 -- 8 611,71 179,5331,21 996,65 771,3 9 278,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 2 534,4 3 693,4 -- 5 396,1-173,5383,41 682,13 693,4 5 585,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 545,2 739,3 -- 1 109,417,575,9314,5739,3 1 147,2

01/03  Dologi kiadások 748,0 1 052,7 -- 1 460,8536,3138,6--1 052,7 1 727,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 253,5 0,1 -- 307,3307,2----0,1 307,3

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

02/06  Beruházások 59,5 279,8 -- 289,1448,9-266,7--279,8 462,0

02/07  Felújítások 0,3 -- -- 49,049,1------ 49,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 6,0 -- ---6,0----6,0 --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 147 033,6 139 896,8 -- 172 250,7--17 997,254 174,6139 896,8 212 068,6

147 033,6 139 896,8 -- 172 250,7--17 997,254 174,6139 896,8 212 068,6

3. Központi előirányzat 50 248,3 47 210,8 -- 198 325,4--4 125,0148 641,547 210,8 199 977,3

50 248,3 47 210,8 -- 198 325,4--4 125,0148 641,547 210,8 199 977,3

BEVÉTELEK 11 544,4 7 128,0 -- 25 777,10,4376,8--7 128,0 7 505,2

1. Költségvetési szerv 588,5 358,3 -- 714,00,4355,8--358,3 714,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 181,2 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

3. Központi előirányzat 8 774,7 6 769,7 -- 25 042,1------6 769,7 6 769,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 979,1 -- -- 23 336,81 179,122 157,7---- 23 336,8

1. Költségvetési szerv 688,6 -- -- 1 179,11 179,1------ 1 179,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 12 290,5 -- -- 22 157,7--22 157,7---- 22 157,7

TÁMOGATÁSOK 158 762,7 145 309,8 -- 201 824,9---4 206,156 171,2145 309,8 197 274,9

1. Költségvetési szerv 4 042,9 5 413,0 -- 7 385,0---24,61 996,65 413,0 7 385,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 154 719,8 139 896,8 -- 194 439,9---4 181,554 174,6139 896,8 189 889,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 315,0 -- -- 540,0-------- --

1. Költségvetési szerv 315,0 -- -- 540,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23 337,0 -- -- -- -- -- -- -- 45 034,3
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

Miniszterelnöki Kormányiroda ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 1 317,7 3 232,9 -- 5 373,9703,4346,91 690,63 232,9 5 973,8

1 Működési költségvetés 1 314,4 2 966,2 -- 5 372,4574,8613,61 690,62 966,2 5 845,2

 / 1 Személyi juttatások 947,0 1 903,3 -- 3 497,0-6,6349,41 424,51 903,3 3 670,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 937,1 1 817,8 -- 3 403,3------1 817,8 3 574,7

Külső személyi juttatások 9,9 85,5 -- 93,7------85,5 95,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

200,6 381,5 -- 695,415,470,0266,1381,5 733,0

 / 3 Dologi kiadások 165,7 681,4 -- 967,3353,3194,2--681,4 1 228,9

Készletbeszerzés 0,1 0,5 -- 0,7------0,5 0,7

Kommunikációs szolgáltatások 44,5 120,0 -- 167,3------120,0 373,3

Szolgáltatási kiadások 70,8 361,9 -- 213,7------361,9 213,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,9 21,0 -- 9,8------21,0 9,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 45,4 178,0 -- 575,8------178,0 631,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 -- -- 212,7212,7------ 212,7

Elvonások és befizetések 1,1 -- -- 212,0-------- 212,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

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

2 Felhalmozási költségvetés 3,3 266,7 -- 1,5128,6-266,7--266,7 128,6

 / 6 Beruházások 3,3 266,7 -- 1,5128,6-266,7--266,7 128,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,2 -- -- 0,3-------- 100,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,4 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 210,0 -- 0,9------210,0 0,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,7 56,7 -- 0,3------56,7 27,3

BEVÉTELEK 577,6 351,3 -- 705,10,4353,3--351,3 705,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 279,9 -- -- 1,00,40,6---- 1,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

279,9 -- -- 1,0-------- 1,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 127,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

127,1 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 170,6 351,3 -- 704,1--352,7--351,3 704,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 55,9 75,0 -- 473,8------75,0 473,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 114,7 276,3 -- 230,3------276,3 230,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 703,0703,0------ 703,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 703,0703,0------ 703,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 703,0703,0------ 703,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 703,0703,0------ 703,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 703,0-------- 703,0

TÁMOGATÁSOK 1 443,1 2 881,6 -- 4 565,8---6,41 690,62 881,6 4 565,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 443,1 2 881,6 -- 4 565,8---6,41 690,62 881,6 4 565,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 443,1 2 881,6 -- 4 565,8---6,41 690,62 881,6 4 565,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 443,1 2 881,6 -- 4 565,8---6,41 690,62 881,6 4 565,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 119,0 -- -- 362,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 703,0 -- -- -- -- -- -- -- 600,0

Szerencsejáték Felügyelet ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )2

KIADÁSOK 1 784,2 1 582,7 -- 1 809,3302,5-55,614,01 582,7 1 843,6

1 Működési költségvetés 1 739,4 1 576,6 -- 1 547,720,6-55,614,01 576,6 1 555,6

 / 1 Személyi juttatások 897,6 1 151,4 -- 1 007,8-150,4--11,71 151,4 1 012,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 888,9 1 146,4 -- 1 001,5------1 146,4 1 006,3

Külső személyi juttatások 8,7 5,0 -- 6,3------5,0 6,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

185,4 231,6 -- 219,9-13,8--2,3231,6 220,1

 / 3 Dologi kiadások 409,9 193,5 -- 299,8164,7-55,6--193,5 302,6

Készletbeszerzés 2,9 0,6 -- 3,4------0,6 3,4

Kommunikációs szolgáltatások 232,9 98,0 -- 135,0------98,0 135,4

Szolgáltatási kiadások 79,3 53,0 -- 93,8------53,0 96,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,1 1,9 -- 1,8------1,9 1,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 92,7 40,0 -- 65,8------40,0 65,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 246,5 0,1 -- 20,220,1----0,1 20,2

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 0,1 -- 0,2------0,1 0,2

Elvonások és befizetések 186,1 -- -- 20,0-------- 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,8 6,1 -- 261,6281,9----6,1 288,0

 / 6 Beruházások 44,8 6,1 -- 237,9258,2----6,1 264,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 101,7-------- 103,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 24,7 2,0 -- 1,7------2,0 20,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10,6 2,8 -- 83,9------2,8 84,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,5 1,3 -- 50,6------1,3 56,1

 / 7 Felújítások -- -- -- 23,723,7------ 23,7

Ingatlanok felújítása -- -- -- 18,7-------- 18,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 5,0-------- 5,0

BEVÉTELEK 1,7 -- -- 2,2--2,5---- 2,5

4 Működési bevételek 1,7 -- -- 2,2--2,5---- 2,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,7 -- -- 2,2-------- 2,5

4379



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 528,6 -- -- 302,5302,5------ 302,5

8 Maradvány igénybevétele 528,6 -- -- 302,5302,5------ 302,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 528,6 -- -- 302,5302,5------ 302,5

Maradvány igénybevétele 528,6 -- -- 302,5302,5------ 302,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 528,6 -- -- 302,5-------- 302,5

TÁMOGATÁSOK 1 556,4 1 582,7 -- 1 538,6---58,114,01 582,7 1 538,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 556,4 1 582,7 -- 1 538,6---58,114,01 582,7 1 538,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 556,4 1 582,7 -- 1 538,6---58,114,01 582,7 1 538,6

Központi, irányító szervi támogatás 1 556,4 1 582,7 -- 1 538,6---58,114,01 582,7 1 538,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 108,0 -- -- 94,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 302,5 -- -- -- -- -- -- -- 34,0

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 22,3 131,4 -- 202,8--88,8--131,4 220,2

1 Működési költségvetés 21,6 65,7 -- 145,7--94,3--65,7 160,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,7 -- 0,7--0,5--0,7 1,2

Szolgáltatási kiadások -- 0,6 -- 0,7------0,6 1,0

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,6 65,0 -- 145,0--93,8--65,0 158,8

Elvonások és befizetések 0,3 -- -- 9,7-------- 9,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,4-------- 32,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 21,3 65,0 -- 106,9------65,0 117,1

2 Felhalmozási költségvetés 0,7 65,7 -- 57,1---5,5--65,7 60,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,7 65,7 -- 57,1---5,5--65,7 60,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 65,7 -- 29,0------65,7 32,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,7 -- -- 28,1-------- 28,0

BEVÉTELEK -- -- -- 4,9--4,9---- 4,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 3,6--3,6---- 3,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 3,6-------- 3,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1,3-------- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 31,4 -- -- 141,8--141,8---- 141,8

8 Maradvány igénybevétele 31,4 -- -- 141,8--141,8---- 141,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 31,4 -- -- 141,8--141,8---- 141,8

4380



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
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2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 31,4 -- -- 141,8--141,8---- 141,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 31,4 -- -- 141,8-------- 141,8

TÁMOGATÁSOK 132,6 131,4 -- 73,5---57,9--131,4 73,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 132,6 131,4 -- 73,5---57,9--131,4 73,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 132,6 131,4 -- 73,5---57,9--131,4 73,5

Központi, irányító szervi támogatás 132,6 131,4 -- 73,5---57,9--131,4 73,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 141,7 -- -- -- -- -- -- -- 17,4

Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása ( 09239 Egyéb villamos és más energiaellátási  
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

119 2

KIADÁSOK -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 4 000,0 -- --------4 000,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

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

Autópálya rendelkezésre állási díj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )119 3

KIADÁSOK 116 699,9 117 500,0 -- 122 065,1--240,0--117 500,0 117 740,0

1 Működési költségvetés 116 699,9 117 500,0 -- 122 065,1--240,0--117 500,0 117 740,0

 / 3 Dologi kiadások 116 589,7 117 500,0 -- 121 826,5--1,4--117 500,0 117 501,4

Szolgáltatási kiadások 91 568,4 95 410,0 -- 95 584,6------95 410,0 92 179,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 021,3 22 090,0 -- 26 241,9------22 090,0 25 322,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 110,2 -- -- 238,6--238,6---- 238,6

Elvonások és befizetések 110,2 -- -- 238,6-------- 238,6

BEVÉTELEK 52,7 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

4 Működési bevételek 52,7 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 52,7 -- -- 1,4-------- 1,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 831,7 -- -- 238,6--238,6---- 238,6

8 Maradvány igénybevétele 1 831,7 -- -- 238,6--238,6---- 238,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 831,7 -- -- 238,6--238,6---- 238,6

Maradvány igénybevétele 1 831,7 -- -- 238,6--238,6---- 238,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 831,7 -- -- 238,6-------- 238,6

TÁMOGATÁSOK 115 054,1 117 500,0 -- 122 050,0------117 500,0 117 500,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 115 054,1 117 500,0 -- 122 050,0------117 500,0 117 500,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 115 054,1 117 500,0 -- 122 050,0------117 500,0 117 500,0

Központi, irányító szervi támogatás 115 054,1 117 500,0 -- 122 050,0------117 500,0 117 500,0

4381



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXII.  fejezet
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módosított 
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 238,6 -- -- -- -- -- -- -- 224,9

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )119 4

KIADÁSOK 11 410,2 11 281,2 -- 11 600,6--208,4125,011 281,2 11 614,6

1 Működési költségvetés 11 410,2 11 281,2 -- 11 600,6--208,4125,011 281,2 11 614,6

 / 3 Dologi kiadások 11 409,7 11 281,2 -- 11 600,6--208,4125,011 281,2 11 614,6

Szolgáltatási kiadások 8 980,2 8 861,2 -- 9 126,5------8 861,2 9 126,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 429,5 2 420,0 -- 2 474,1------2 420,0 2 488,1

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

Elvonások és befizetések 0,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 228,1 -- -- 208,4--208,4---- 208,4

8 Maradvány igénybevétele 228,1 -- -- 208,4--208,4---- 208,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 228,1 -- -- 208,4--208,4---- 208,4

Maradvány igénybevétele 228,1 -- -- 208,4--208,4---- 208,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 228,1 -- -- 208,4-------- 208,4

TÁMOGATÁSOK 11 390,5 11 281,2 -- 11 406,2----125,011 281,2 11 406,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 390,5 11 281,2 -- 11 406,2----125,011 281,2 11 406,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 390,5 11 281,2 -- 11 406,2----125,011 281,2 11 406,2

Központi, irányító szervi támogatás 11 390,5 11 281,2 -- 11 406,2----125,011 281,2 11 406,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 208,4 -- -- -- -- -- -- -- 14,0

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai 
)

119 5

KIADÁSOK 1 159,1 187,2 -- 418,8--240,0--187,2 427,2

1 Működési költségvetés 1 159,1 187,2 -- 418,8--240,0--187,2 427,2

 / 3 Dologi kiadások 59,3 187,2 -- 58,5---120,3--187,2 66,9

Szolgáltatási kiadások 46,7 152,0 -- 46,1------152,0 52,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12,6 35,2 -- 12,4------35,2 14,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 099,8 -- -- 360,3--360,3---- 360,3

Elvonások és befizetések 1 099,8 -- -- 360,3-------- 360,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 106,9 -- -- 365,0--365,0---- 365,0

8 Maradvány igénybevétele 1 106,9 -- -- 365,0--365,0---- 365,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 106,9 -- -- 365,0--365,0---- 365,0

Maradvány igénybevétele 1 106,9 -- -- 365,0--365,0---- 365,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 106,9 -- -- 365,0-------- 365,0

TÁMOGATÁSOK 417,2 187,2 -- 62,2---125,0--187,2 62,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 417,2 187,2 -- 62,2---125,0--187,2 62,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 417,2 187,2 -- 62,2---125,0--187,2 62,2

Központi, irányító szervi támogatás 417,2 187,2 -- 62,2---125,0--187,2 62,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 365,0 -- -- -- -- -- -- -- 8,4

4382
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A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése ( 13402 Belkereskedelem )119 6

KIADÁSOK 950,1 983,2 -- 983,2--0,1--983,2 983,3

1 Működési költségvetés 950,1 983,2 -- 956,0---27,1--983,2 956,1

 / 3 Dologi kiadások 3,2 -- -- 3,3--3,4---- 3,4

Szolgáltatási kiadások 3,2 -- -- 3,3-------- 3,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 946,9 983,2 -- 952,7---30,5--983,2 952,7

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 946,9 983,2 -- 952,6------983,2 952,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 27,2--27,2---- 27,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 27,2--27,2---- 27,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 27,2-------- 27,2

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

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

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

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

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

TÁMOGATÁSOK 950,2 983,2 -- 983,2------983,2 983,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 950,2 983,2 -- 983,2------983,2 983,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 950,2 983,2 -- 983,2------983,2 983,2

Központi, irányító szervi támogatás 950,2 983,2 -- 983,2------983,2 983,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Nemzetközi tagdíjak ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )119 7

KIADÁSOK 62,3 57,4 -- 69,4--13,3--57,4 70,7

1 Működési költségvetés 62,3 57,4 -- 69,4--13,3--57,4 70,7

 / 3 Dologi kiadások 0,6 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,6 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 61,7 57,4 -- 68,7--12,6--57,4 70,0

Nemzetközi kötelezettségek 61,7 57,4 -- 68,7------57,4 70,0

BEVÉTELEK 2,0 -- -- 13,3--13,3---- 13,3

4 Működési bevételek 2,0 -- -- 4,6--4,6---- 4,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,0 -- -- 4,6-------- 4,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 8,7--8,7---- 8,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 8,7-------- 8,7

TÁMOGATÁSOK 60,4 57,4 -- 57,4------57,4 57,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 60,4 57,4 -- 57,4------57,4 57,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 60,4 57,4 -- 57,4------57,4 57,4

Központi, irányító szervi támogatás 60,4 57,4 -- 57,4------57,4 57,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 1,3

4383
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Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )119 8

KIADÁSOK 8,1 1,3 -- 14,9--78,2--1,3 79,5

1 Működési költségvetés 8,1 1,3 -- 14,9--78,2--1,3 79,5

 / 3 Dologi kiadások 8,1 1,3 -- 14,9--33,5--1,3 34,8

Szolgáltatási kiadások 6,2 1,1 -- 11,4------1,1 26,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,9 0,2 -- 3,5------0,2 8,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- ----44,7---- 44,7

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- ---------- 44,7

BEVÉTELEK 45,0 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

44,9 -- -- ---------- --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 75,4--75,4---- 75,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 75,4--75,4---- 75,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 75,4--75,4---- 75,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 75,4--75,4---- 75,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 75,4-------- 75,4

TÁMOGATÁSOK 38,5 1,3 -- 2,7--1,4--1,3 2,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 38,5 1,3 -- 2,7--1,4--1,3 2,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 38,5 1,3 -- 2,7--1,4--1,3 2,7

Központi, irányító szervi támogatás 38,5 1,3 -- 2,7--1,4--1,3 2,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 75,4 -- -- -- -- -- -- -- 64,6

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )119 9

KIADÁSOK 7 190,1 5 511,0 -- 5 491,7------5 511,0 5 511,0

1 Működési költségvetés 5 346,0 5 511,0 -- 4 991,7---500,0--5 511,0 5 011,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----19,3---- 19,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 19,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 346,0 5 511,0 -- 4 991,7---519,3--5 511,0 4 991,7

Elvonások és befizetések 78,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 566,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 701,1 5 511,0 -- 4 991,7------5 511,0 4 991,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 844,1 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 844,1 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 344,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500,0 -- -- 500,0-------- 500,0

BEVÉTELEK 1 942,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 942,2 -- -- ---------- --
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 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 942,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 5 248,1 5 511,0 -- 5 511,0------5 511,0 5 511,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 248,1 5 511,0 -- 5 511,0------5 511,0 5 511,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 248,1 5 511,0 -- 5 511,0------5 511,0 5 511,0

Központi, irányító szervi támogatás 5 248,1 5 511,0 -- 5 511,0------5 511,0 5 511,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- 19,3

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

119 10

KIADÁSOK 394,6 244,1 -- 244,6--1,4--244,1 245,5

1 Működési költségvetés 349,6 244,1 -- 236,9---6,3--244,1 237,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,3--2,2---- 2,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,3-------- 2,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 349,6 244,1 -- 235,6---8,5--244,1 235,6

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 349,6 244,1 -- 235,5------244,1 235,5

2 Felhalmozási költségvetés 45,0 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,0 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 45,0 -- -- 7,7-------- 7,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

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

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

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

TÁMOGATÁSOK 396,0 244,1 -- 244,1------244,1 244,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 396,0 244,1 -- 244,1------244,1 244,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 396,0 244,1 -- 244,1------244,1 244,1

Központi, irányító szervi támogatás 396,0 244,1 -- 244,1------244,1 244,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,4 -- -- -- -- -- -- -- 0,9

NFSI N. Kft. működési támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )119 14

KIADÁSOK 44,5 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

1 Működési költségvetés 44,5 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 44,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44,5 -- -- ---------- --

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

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

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

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

TÁMOGATÁSOK 44,7 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 44,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 44,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 44,7 -- -- ---------- --

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

Beruházás Előkészítési Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )119 15

KIADÁSOK 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

1 Működési költségvetés 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

Elvonások és befizetések 4 170,7 -- -- 3 364,7-------- 3 364,7

BEVÉTELEK 89,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

88,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

8 Maradvány igénybevétele 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

Maradvány igénybevétele 4 170,7 -- -- 3 364,7--3 364,7---- 3 364,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 170,7 -- -- 3 364,7-------- 3 364,7

TÁMOGATÁSOK 3 275,7 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 275,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 275,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 275,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 364,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Állami többletfeladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )119 16

KIADÁSOK -- -- -- 50,3--50,344 000,0-- 44 050,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 50,3--50,344 000,0-- 44 050,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 50,3--50,344 000,0-- 44 050,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 50,3-------- 50,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 44 000,0

BEVÉTELEK 50,3 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

24,5 -- -- ---------- --
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2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 25,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 50,3--50,3---- 50,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,3--50,3---- 50,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,3--50,3---- 50,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,3--50,3---- 50,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 50,3-------- 50,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 44 000,0----44 000,0-- 44 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44 000,0----44 000,0-- 44 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44 000,0----44 000,0-- 44 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 44 000,0----44 000,0-- 44 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,3 -- -- -- -- -- -- -- 44 000,0

Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása ( 126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel 
kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások )

119 17

KIADÁSOK 219,8 -- -- 330,1--281,350,0-- 331,3

1 Működési költségvetés 219,8 -- -- 330,1--281,350,0-- 331,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 219,8 -- -- 330,1--281,350,0-- 331,3

Elvonások és befizetések 52,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 167,3 -- -- 330,1-------- 331,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 219,8 -- -- 281,3--281,3---- 281,3

8 Maradvány igénybevétele 219,8 -- -- 281,3--281,3---- 281,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 219,8 -- -- 281,3--281,3---- 281,3

Maradvány igénybevétele 219,8 -- -- 281,3--281,3---- 281,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 219,8 -- -- 281,3-------- 281,3

TÁMOGATÁSOK 281,3 -- -- 50,0----50,0-- 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 281,3 -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 281,3 -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 281,3 -- -- 50,0----50,0-- 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 281,3 -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Kulturális célú kiadások ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és 
szolgáltatások )

119 19

KIADÁSOK -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 17 430,5-------- 17 430,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5
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8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 17 430,5--17 430,5---- 17 430,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 17 430,5-------- 17 430,5

TÁMOGATÁSOK 17 430,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 17 430,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 17 430,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 17 430,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17 430,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének 
beruházása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

119 20

KIADÁSOK -- -- -- 9 983,8----9 999,6-- 9 999,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 92,0--107,8---- 107,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----15,8---- 15,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 15,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 92,0--92,0---- 92,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 92,0-------- 92,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9 891,8---107,89 999,6-- 9 891,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9 891,8---107,89 999,6-- 9 891,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 9 891,8-------- 9 891,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 9 999,6----9 999,6-- 9 999,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 999,6----9 999,6-- 9 999,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 999,6----9 999,6-- 9 999,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 999,6----9 999,6-- 9 999,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 15,8

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek 
szakigazgatása )

119 21

KIADÁSOK 37,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 37,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,7 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 37,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 37,7 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 37,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 37,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 37,7 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 12709 Távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

119 22

KIADÁSOK 4 664,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4 664,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 664,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 664,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 664,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 4 664,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 664,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4 664,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 664,2 -- -- ---------- --

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

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )20

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )120

KIADÁSOK 1 039,0 955,7 -- 1 428,5173,639,9292,0955,7 1 461,2

1 Működési költségvetés 1 027,3 942,7 -- 1 353,592,139,9292,0942,7 1 366,7

 / 1 Személyi juttatások 689,8 638,7 -- 891,3-16,534,0245,9638,7 902,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 685,4 633,3 -- 885,2------633,3 895,6

Külső személyi juttatások 4,4 5,4 -- 6,1------5,4 6,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

159,2 126,2 -- 194,115,95,946,1126,2 194,1

 / 3 Dologi kiadások 172,4 177,8 -- 193,718,3----177,8 196,1

Készletbeszerzés 6,9 6,4 -- 7,2------6,4 7,5

Kommunikációs szolgáltatások 27,1 29,2 -- 35,3------29,2 35,5

Szolgáltatási kiadások 99,6 102,6 -- 106,7------102,6 107,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,8 0,6 -- 1,9------0,6 1,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 38,0 39,0 -- 42,6------39,0 43,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,9 -- -- 74,474,4------ 74,4

Elvonások és befizetések 5,9 -- -- 74,4-------- 74,4

2 Felhalmozási költségvetés 11,7 13,0 -- 75,081,5----13,0 94,5

 / 6 Beruházások 11,4 7,0 -- 49,762,1----7,0 69,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 2,5-------- 2,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,2 4,5 -- 15,8------4,5 30,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,8 1,0 -- 20,9------1,0 22,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,4 1,5 -- 10,5------1,5 14,6

 / 7 Felújítások 0,3 -- -- 25,325,4------ 25,4

Ingatlanok felújítása 0,3 -- -- 11,2-------- 11,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 8,7-------- 8,7
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Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 5,4-------- 5,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 6,0 -- ---6,0----6,0 --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 9,2 7,0 -- 6,7------7,0 7,0

4 Működési bevételek 0,4 1,0 -- 0,9------1,0 1,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 0,2 -- 0,2------0,2 0,2

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 0,8 -- 0,1------0,8 0,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8,8 6,0 -- 5,8------6,0 6,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

8,8 6,0 -- 5,8------6,0 6,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 160,0 -- -- 173,6173,6------ 173,6

8 Maradvány igénybevétele 160,0 -- -- 173,6173,6------ 173,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 160,0 -- -- 173,6173,6------ 173,6

Maradvány igénybevétele 160,0 -- -- 173,6173,6------ 173,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 160,0 -- -- 173,6-------- 173,6

TÁMOGATÁSOK 1 043,4 948,7 -- 1 280,6--39,9292,0948,7 1 280,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 948,7 -- 1 280,6--39,9292,0948,7 1 280,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 948,7 -- 1 280,6--39,9292,0948,7 1 280,6

Központi, irányító szervi támogatás 1 043,4 948,7 -- 1 280,6--39,9292,0948,7 1 280,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 88,0 -- -- 84,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 173,6 -- -- -- -- -- -- -- 32,4

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )121

Szerencsejáték koncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 1

BEVÉTELEK 4 633,0 4 878,2 -- 4 812,2------4 878,2 4 878,2

4 Működési bevételek 4 633,0 4 878,2 -- 4 812,2------4 878,2 4 878,2

 / 4 Tulajdonosi bevételek 4 633,0 4 878,2 -- 4 812,2------4 878,2 4 878,2

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 2

BEVÉTELEK 1 246,7 1 369,2 -- 1 431,5------1 369,2 1 369,2

4 Működési bevételek 1 246,7 1 369,2 -- 1 431,5------1 369,2 1 369,2

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 246,7 1 369,2 -- 1 431,5------1 369,2 1 369,2

Infrastruktúra koncessziókból származó díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 3

BEVÉTELEK 204,9 22,3 -- 102,1------22,3 22,3

4 Működési bevételek 204,9 22,3 -- 102,1------22,3 22,3

 / 4 Tulajdonosi bevételek 204,9 22,3 -- 102,1------22,3 22,3

Osztalékbevétel ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 4
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BEVÉTELEK 1 617,3 500,0 -- 18 026,3------500,0 500,0

4 Működési bevételek 1 617,3 500,0 -- 18 026,3------500,0 500,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 617,3 500,0 -- 18 026,3------500,0 500,0

Egyéb bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 5

BEVÉTELEK 1 072,8 -- -- 670,0-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 072,8 -- -- 670,0-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 072,8 -- -- 670,0-------- --

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

121 6

KIADÁSOK 970,5 29 041,3 -- 13 752,9-----14 054,229 041,3 14 987,1

1 Működési költségvetés 970,5 29 041,3 -- 13 752,9-----14 054,229 041,3 14 987,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 970,5 29 041,3 -- 13 752,9-----14 054,229 041,3 14 987,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 970,5 29 041,3 -- 13 752,9------29 041,3 14 987,1

Az MFB Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 7

KIADÁSOK 400,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 400,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

121 8

KIADÁSOK 78,1 200,0 -- 153,8------200,0 200,0

1 Működési költségvetés 78,1 200,0 -- 153,8------200,0 200,0

 / 3 Dologi kiadások 78,1 200,0 -- 153,8------200,0 200,0

Kommunikációs szolgáltatások 0,3 0,3 -- 0,2------0,3 0,3

Szolgáltatási kiadások 65,1 162,2 -- 125,7------162,2 163,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12,7 37,5 -- 27,9------37,5 36,7

Magyar Közút Zrt. tőkeemelése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )121 9

KIADÁSOK -- 7 000,0 -- 7 000,0------7 000,0 7 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 7 000,0 -- 7 000,0------7 000,0 7 000,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 7 000,0-------- 7 000,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 7 000,0-------- 7 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 7 000,0 -- --------7 000,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 7 000,0 -- --------7 000,0 --

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

121 11

KIADÁSOK 33 868,6 -- -- 50 997,2--300,050 697,5-- 50 997,5

1 Működési költségvetés 33 868,6 -- -- 50 983,7--293,050 691,0-- 50 984,0
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33 868,6 -- -- 50 983,7--293,050 691,0-- 50 984,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 868,6 -- -- 50 983,7-------- 50 984,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,5--7,06,5-- 13,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,5--7,06,5-- 13,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 13,5-------- 13,5

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

121 12

KIADÁSOK 7 960,9 -- -- 106 360,2--3 825,0102 540,2-- 106 365,2

2 Felhalmozási költségvetés 7 960,9 -- -- 106 360,2--3 825,0102 540,2-- 106 365,2

 / 6 Beruházások 7 960,9 -- -- 106 360,2--3 825,0102 540,2-- 106 365,2

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 106 360,2-------- 106 365,2

Peres ügyek ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )221

KIADÁSOK 2 346,7 2 000,0 -- 1 912,5------2 000,0 2 000,0

1 Működési költségvetés 2 346,7 2 000,0 -- 1 912,5------2 000,0 2 000,0

 / 3 Dologi kiadások 1 946,6 1 600,0 -- 1 626,8------1 600,0 1 600,0

Szolgáltatási kiadások 1 689,1 1 000,0 -- 1 608,4------1 000,0 1 000,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 257,5 600,0 -- 18,4------600,0 600,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400,1 400,0 -- 285,7------400,0 400,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 400,1 400,0 -- 285,7------400,0 400,0

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 12709 Távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

321

KIADÁSOK 4 623,5 4 669,5 -- 4 395,6------4 669,5 4 669,5

1 Működési költségvetés 4 623,5 4 669,5 -- 4 395,6------4 669,5 4 669,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 623,5 4 669,5 -- 4 395,6------4 669,5 4 669,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 623,5 4 669,5 -- 4 395,6------4 669,5 4 669,5

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások ( 12121 Közutak, hidak, 
autópályák, alagutak üzemeltetése )

421

KIADÁSOK -- 4 000,0 -- 3 995,2------4 000,0 4 000,0

1 Működési költségvetés -- 4 000,0 -- 1 183,8---2 811,7--4 000,0 1 188,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1 183,8--1 188,3---- 1 188,3

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 897,7-------- 901,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 286,1-------- 287,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 4 000,0 -- --------4 000,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 811,4--2 811,7---- 2 811,7

 / 6 Beruházások -- -- -- 2 811,4--2 811,7---- 2 811,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1 436,7-------- 1 436,7
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Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 726,7-------- 726,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 50,5-------- 50,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 597,5-------- 597,8

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások ( X 1231 )521

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

521 1

KIADÁSOK -- -- -- 1 458,0----1 458,0-- 1 458,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 458,0658,0--800,0-- 1 458,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 458,0658,0--800,0-- 1 458,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 458,0-------- 1 458,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ---658,0--658,0-- --

 / 6 Beruházások -- -- -- ---658,0--658,0-- --

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős 
kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások ( X 1231 )

621

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

621 1

KIADÁSOK -- -- -- 8 000,0----8 000,0-- 8 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8 000,0----8 000,0-- 8 000,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 8 000,0----8 000,0-- 8 000,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 8 000,0-------- 8 000,0
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

19/01/14/00 NFSI N. Kft. működési támogatása (376106) Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

19/01/15/00 Beruházás Előkészítési Alap (368573) Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

19/01/16/00 Állami többletfeladatok (376228) Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

19/01/17/00 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének 
támogatása (372828)

Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

19/01/19/00 Kulturális célú kiadások (377217) Új elem

Indoklás: A 2018. évi előirányzat maradvány felhasználása okán megnyitott előirányzat.

19/01/20/00 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, 
valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének beruházása (382039)

Új elem

Indoklás: A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX.17.) Korm.hat. 1. pont 
ab) alpontja és a Korm.határozatban biztosított források felhasználása okán.

21/01/05/00 Egyéb bevételek (379873) Új elem

Indoklás: A központi kezelésű sornak eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat nyitására 
2019. április 15-én került sor a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az előre nem tervezett 
központi kezelésű előirányzatok bevétele, előző években kötött támogatási 
szerződések alapján kapott, de fel nem használt támogatások visszafizetése miatt. 
Év közben 6 támogatott szervezet fizette vissza a pénzügyi elszámolást követően a 
fel nem használt összeget. A Miniszterelnöki Kormányiroda KIHÁT/505/1/2018 
alapító okirata.

21/01/11/00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása (376251)

Új elem

Indoklás: A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019 (III.25.) 
Korm.határozat alapján NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatása céljából.

21/01/12/00 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (377073)

Új elem

Indoklás: A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019 (III.25.) 
Korm.határozat alapján NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetés teljesítése céljából.
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

21/04/00/00 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások (375340)

Címrendi változás

Indoklás: A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2019 (III.25.) 
Korm.határozat alapján.

Eredeti szerkezet: 22 21/01/10/00 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21/05/01/00 A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó társaságok támogatása (380339)

Új elem

Indoklás: Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (a továbbiakban: NFSI)  2019. évi tevékenységéhez biztosítandó 
forrásról szóló 1268/2019  (V.8) Korm.határozat alapján  az NFSI részére a BMSK 
Zrt. 2019. évben támogatási szerződéssel támogatást biztosított a NFSI Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratában, az Alapítói Határozatokban rögzítettek szerinti 
feladatainak 2019. évben történő ellátására.

21/06/01/00 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt. tőkeemelése (381039)

Új elem

Indoklás: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 1432/2019 
(VII.26) Korm.határozat és a Központi Maradványelszámolási Alapból és az 
Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1755/2019. (XII.20.) Korm. határozat alapján 4 200,0 millió forint került 
átcsoportosításra az előirányzat javára a Nemzeti Ménesbirtok Tangazdaság Zrt.-
ben történő tőkeemelés végrehajtása érdekében.
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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 2019. évben

XXII.  fejezet

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 60 000 0001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 43 807 9799

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

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

81 815 0015

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 148 052 7019

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

906 160 88092

I.  besorolási osztály összesen 96 340 79015

II.  besorolási osztály összesen 10 186 1523

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

943 510 084133

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

498 030 14887

hivatali főtanácsos I. 101 366 98319

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

455 180 58992

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 225 047 52558

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

3 589 495 132524

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

41 759 3106

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

31 380 7295

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

17 561 5495

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 90 701 58816

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 3 680 196 720540

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

0545

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0576

Üres álláshelyek száma az időszak végén 059

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 034

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

0540

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

01

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 2019. évben

XXII.  fejezet

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

1 Miniszterelnöki Kormányiroda

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 60 000 0001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 43 807 9799

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

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

46 666 8003

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 80 688 7005

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

582 695 78559

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

589 164 21487

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

375 336 40568

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

365 865 37872

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 206 195 36353

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

2 370 416 924358

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

8 708 4162

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

17 270 7292

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 25 979 1454

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 396 396 069362

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

349

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 364

Üres álláshelyek száma az időszak végén 44

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 21

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

362

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

1

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 15

2 Szerencsejáték Felügyelet

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

17 574 1011

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 30 544 4012

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

133 005 70413

I.  besorolási osztály összesen 96 340 79015

II.  besorolási osztály összesen 10 186 1523

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

239 944 78132

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

80 742 03312

hivatali főtanácsos I. 15 640 0763
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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 2019. évben

XXII.  fejezet

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

28 085 4576

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

652 063 49587

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

33 050 8944

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

14 110 0003

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 47 160 8947

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 699 224 38994

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

98

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 103

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 1

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

94

20 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

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

17 574 1001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 36 819 6002

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

190 459 39120

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

114 401 08914

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

41 951 7107

hivatali főtanácsos I. 85 726 90716

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

61 229 75414

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 18 852 1625

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

567 014 71379

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

17 561 5495

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 17 561 5495

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 584 576 26284

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

98

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 109

Üres álláshelyek száma az időszak végén 14

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 12

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

84
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A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek 
legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik. 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: a magyar fogyasztók 
érdekében a versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a 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 GVH-nak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre 
épül. 

Az első pillér szerint a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazói tevékenysége során a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény (Tpvt. vagy Versenytörvény) 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 kötelezettség alá 
esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a fúziókontroll 
keretében a GVH vizsgálja 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 
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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 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. A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztése így − a 
versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett −, a GVH gazdasági verseny védelme 
érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti. 

Fejezet szakmai tevékenységének ismertetése 

A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is kiemelt stratégiai cél 
volt a kartellek elleni küzdelem. A GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét 
biztosító, 2016 óta használt Kartell Chat, az engedékenységi politika, és az informátori díj 
intézmények egymást kiegészítve és egymást erősítve működnek jelenleg is.  

A Versenytanács 2019-ben több jelentős, a vállalkozások versenykorlátozó magatartása miatt 
indított ügyben hozott határozatot. A döntések jól tükrözik a Hivatal egyik elsődleges 
célkitűzését: szigorú fellépés a kartellek ellen – különösen, ha azok közbeszerzési eljárásokat 
érintenek. Több mint félmilliárd forintos bírságot kell fizetnie egy riasztóberendezéseket 
forgalmazó cégnek, továbbá egy hulladékkezeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban 
megvalósított összejátszás miatt 860 millió forint bírságot szabott ki a Hivatal. EU-s 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésekhez kötődött az az 1,6 milliárd forintos bírság is, 
amelyet hét képalkotó diagnosztikai termékeket (MRI, CT, röntgen) gyártó és forgalmazó 
vállalkozásra szabott ki a versenyhatóság.   

A tavalyi év végén több kartellvizsgálatot is eredményesen zárt a Hivatal összesen három 
milliárd forintnyi bírság kiszabásával. A GVH-val együttműködő vállalkozásokra minden 
ügyben jelentősen csökkentett bírságot szabott ki a hatóság. Ezzel a Hivatal ismét azon 
törekvését nyilvánította ki, hogy a piacok megtisztulását kívánja segíteni az engedékenységi 
politika és az egyezségi eljárás eszközeivel. 

A 2018. év végén közzétett Középtávú Digitális Fogyasztóvédelmi Stratégiával összhangban, 
valamint a nemzetközi trendeknek is megfelelően, a GVH 2019-ben fokozott hangsúlyt 
fektetett a fogyasztóvédelmi ügyek területén az online térben elkövetett jogsértések 
feltárására. Így egyebek mellett olyan piacokat érintettek, mint az online fizetési módot kínáló 
szolgáltatások, infokommunikációs szolgáltatások, online platformok, online ingatlan 
hirdetések, légi személyszállítási szolgáltatás, biztosítás, valamint az étrend-kiegészítők, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszerek piacai. 2019-ben a digitális gazdaságot érintően 
megközelítőleg egy tucat eljárást indított a Versenyhivatal.  

A GVH továbbra is kiemelt figyelmet fordít a sérülékeny fogyasztók védelmére, ennek 
keretében 2019. év elején a GVH a NEAK-kal szoros együttműködésben tárt fel egy olyan 
jogsértést, melyben mozgáskorlátozottak és végtaghiánnyal élők szenvedték el a jogsértő 
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magatartást. Az új piacok vizsgálata mellett a GVH a 2019-es évben folyamatosan ellenőrizte, 
hogy az influencerek a reklámozási gyakorlatukkal és az általuk közzétett tartalmak fizetett 
jellegének megjelenítésével kapcsolatban számukra előírt kötelezettségeket teljesítették-e. 
Mivel e körben a GVH elvárása egyértelműen megfogalmazásra került, a vállalásokat nem 
teljesítő influencerekkel szemben ismételten bírság kiszabására került sor, annak érdekében, 
hogy magatartásukat az elvárásokhoz igazítsák. 2019-ben új eljárás is indult, mivel egyes, 
újonnan influencerként tevékenykedő személyek kommunikációja nem felelt meg a GVH 
által a 2018-as döntésekben már kommunikált feltételeknek, miszerint a közösségi oldalakon 
megjelenő szponzorált tartalmak kereskedelmi kommunikációs jellege egyértelmű legyen.  

A Hivatal az újszerű magatartások vizsgálatára továbbra is nagy figyelmet fordít, így a 
PayPal-lal szemben indított versenyfelügyeleti eljárása 2019-ben jogsértést megállapítása és 
bírság kiszabása nélkül, kötelezettségvállalással zárult. Az online fizetési módot kínáló 
PayPal kötelezettségvállalását a Hivatal elfogadta, mely alapján a társaság köteles módosítani 
fogyasztói tájékoztatását, így a felhasználók könnyebben dönthetnek az alkalmazott 
árfolyamról átváltást igénylő fizetéseik során. 

A fogyasztóvédelmi ügyeken túl egy antitröszt ügyben vizsgálta a GVH az online 
kereskedelemben előforduló versenykorlátozó kikötéseket, és egy utóvizsgálatban ellenőrizte, 
hogy egy ételrendelést közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozás teljesítette-e a vállalt 
kötelezettségét, és eltávolította-e a versenykorlátozó szerződési kikötéseit (ún. a legnagyobb 
kedvezményt biztosító klauzulákat) az éttermekkel kötött szerződéseiből.  

A GVH 2019. 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 fúziós ügyintézési 
határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a Versenyhatóság átlagosan a törvényi 
kereteknél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit. 2019-ben a hatósági bizonyítvány 
kiadásával záruló, egyszerűbb megítélésű összefonódások esetében (amelyek az összes 
összefonódás-bejelentés 86 %-át tették ki) az átlagos ügyintézési idő 4 nap volt, de az ügyek 
16 %-ának vonatkozásában 1-2 munkanap alatt került sor a döntés meghozatalára. 

 Adminisztratív szempontból további egyszerűsítést jelent, hogy 2018 októbere óta lehetőség 
van az összefonódás-bejelentési űrlapok elektronikus benyújtására is melynek eredményeként 
2019-ben folyamatosan nőtt az elektronikusan benyújtott űrlapok aránya. Az utolsó 
negyedévben a benyújtott űrlapok közel 70 %-át elektronikus úton nyújtották be a 
vállalkozások.   

A GVH továbbra is fokozottan ügyel az adathitelességre és a végrehajtási tilalom betartására 
is. A GVH az elmúlt években megtévesztő információközlés miatt három ügyben vonta vissza 
korábbi döntését, és ezzel összefüggésben összesen több mint 127 millió forint bírságot 
szabott ki. Végrehajtási tilalom megsértése miatt 2014 óta a GVH 6 tranzakció kapcsán 
állapított meg jogsértést, és 2019-ben is indult eljárás végrehajtási tilalom megsértése miatt, 
amely ügyben döntés még nem született, mert kapcsolódó eljárásban a folyamatban lévő 
bírósági eljárás jogerős lezárultáig a döntés felfüggesztésre került. 

A hivatal a tavalyi évben több olyan összefonódást is vizsgált, amelyek az online 
kiskereskedelmet, vagy valamilyen digitális platformon keresztül nyújtott szolgáltatást 
érintettek, nevezetesen az online biztosításközvetítést, a műszaki cikkek kiskereskedelmét 
valamint az online szállásközvetítést. Ezen digitális piacok sajátossága az adatok meghatározó 
szerepe, így a GVH a nemzetközi gyakorlattal összhangban ezekben az eljárásokban a 
vállalkozások rendelkezésére álló adatbázisok egyesítésének lehetséges hatásait is elemezte, 
azonban arra jutott, hogy az adatok hasznosíthatóságát a bővülés nem befolyásolja érdemben, 
így nem biztosít versenyelőnyt az összefonódással létrejövő vállalkozás(csoport) részére. 
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Versenyfelügyeleti eljárások 

2019-ben a Versenyhatóság 100 eljárást indított. Tovább folytatódott az a korábbi években 
tapasztalt folyamat, miszerint az ügyek legnagyobb részét az összefonódásokkal kapcsolatos 
eljárások tették ki. 2019-ben indított eljárások közül 66 összefonódások ellenőrzése, 24 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 6 versenykorlátozó megállapodás, 4 erőfölénnyel való 
visszaélés miatt indult. 

A korábbi évek tapasztalataitól eltérően a tavalyi évben az előző évhez képest a fúziós 
bejelentések számának csökkenése volt megfigyelhető. A 2019. évben 57 összefonódást 
jelentettek be, szemben a 2018. évi 63-mal.  

A GVH 2019-ben 97 eljárást fejezett be. A lezárt eljárások közül 59 összefonódás ellenőrzése, 
22 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 13 versenykorlátozó megállapodás, 3 erőfölénnyel 
való visszaélés tárgyában született. 

A 2019. évben lezárt 59 összefonódás ellenőrzése körébe tartozó eljárás közül 49 bejelentéses 
eljárás keretei között, míg 8 versenyfelügyeleti eljárás során került elbírálásra. A bejelentéses 
eljárás keretei között elbírált ügyek közül 2 összefonódás-bejelentés kapcsán állapította meg a 
GVH, hogy a tárgyi összefonódás esetében nem teljesül a Versenytörvény 24. § (4) bekezdése 
szerinti 5 milliárd forintos küszöbérték, ezért az összefonódás-bejelentést visszautasította. A 
fennmaradó 47 összefonódás bejelentési ügyben a GVH hatósági bizonyítványt adott ki 

Versenyfelügyeleti bírság – központi kezelésű előirányzat 

A 2019. évben kiszabott bírság összesen 8 281,1 millió forint volt, melyből azonban a 
megfizetendő bírságösszeg 8 031,1 millió forintra módosult, mivel a GVH 250 millió forint 
megfizetését kötelezettségek teljesítésétől tette függővé, melyeket a vállalkozás teljesített. Az 
összes bírságból 4 891,2 millió forint – az említett kötelezettségek teljesítése miatt ebből 
megfizetendő 4 641, 2 millió forint - fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának 
tilalma, 3 389,9 millió forint versenykorlátozó megállapodás miatt került kiszabásra.  

A fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekkel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a 2018. évben 
kiszabott bírság összegéhez képest 2019-ben közel tízszeres összegű bírság került kiszabásra, 
illetve a 2019-ben fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott bírságok összege meghaladta a 
kartellügyekben kiszabott bírságokét is. Ennek oka, hogy a GVH a fogyasztóvédelmi 
jogsértéseket a korábbi évekhez képest szigorúbban bünteti, így a bírságok nagysága utolérte 
a kartellügyekben kiszabottakét. Ezzel is azt kívánja mutatni a GVH, hogy aktívan részt vesz 
a piacok vizsgálatában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben a bírság összegét is a 
jogsérelem súlyához szabja, a visszaeső vállalkozásokkal szemben különös szigorral lép fel, 
kifejezetten, ha azok újszerű piacokon, oligopol helyzetben fejtik ki tevékenységüket. Ennek 
szellemében a GVH 2019-ben három vállalkozással szemben is, egyenként egymilliárd forint 
feletti bírságot szabott ki, az érintett vállalkozások közül kettő a hazai piacon évek óta 
telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt. A Vodafone-nal szemben kiszabott bírság több 
mint 1,1 milliárd forint, a Telenorral szemben kiszabott pedig 1,8 milliárd forint összeget ért 
el. A több mint 5 millió magyar felhasználóval rendelkező Facebook Ireland Ltd.-vel szemben 
a Versenytanács 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki, mivel a szolgáltatás igénybevételét 
ingyenesként tüntette fel, miközben a felhasználók adataikkal fizettek az oldal használatáért.  

A Versenytanács 2019 folyamán is több online kereskedelemmel kapcsolatos tárgyú döntést 
hozott, melyben a továbbeladási ármegkötésekkel (RPM), illetve online korlátozásokkal 
kapcsolatos versenyjogi jogsértések megállapítására került sor. 

Az elmúlt évben prioritás volt a GVH számára a fogyasztóvédelmi döntéseiben a jogsértések 
feltárása és bírsággal szankcionálása mellett a fogyasztók számára biztosított kompenzáció 
érvényesítése. 2019-ben a fogyasztók eljárás alá vontak részéről történő kompenzációja elérte 
a 600 millió forintot. Három eljárásban a fogyasztók számára különösen kedvező 
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visszatérítést sikerült a GVH-nak elérnie. A Wizz Air Hungary Kft. vállalta, hogy 
nagyságrendileg 250 millió forintot fizet vissza utasainak, a Magyar Telekom is 250 millió 
forintot meghaladó mértékben kompenzálta az érintett előfizetőit, a 4Life Direct Kft. és a Red 
Sands csoport pedig egyes biztosítottjaik kedvezményezettjei vonatkozásában 100 millió 
forint összegű kártalanítást vállalt. 

A versenyfelügyeleti bírságszámlára a kiszabott bírságok és az előző időszakokban peresített 
kötelezések bírósági felülvizsgálatának eredményeképpen 4 395,2 millió forint befizetés 
teljesült. A befizetések mellett 776,5 millió forint versenyfelügyeleti bírság és késedelmi 
pótlék valamint kamat visszafizetési kötelezettség keletkezett bírósági, illetve hatósági 
döntések alapján. 2019. december 31-én a versenyfelügyeleti bírság számlán elszámolt 
bírságbevétel összege 3 618,7 millió forint volt.  

GVH versenypártolási tevékenysége  

2019-ben a GVH 11 esetben tett kisebb jelentőségű észrevételeket, javaslatokat. Ezek egy 
része 2019-ben is a hivatal működési környezetét meghatározó szabályok megváltoztatásához, 
a kodifikáció minőségének javításához kapcsolódott, és kis hányada volt összefüggésben a 
verseny szabályozási környezetének versenybarátabb kialakításával, az adminisztrációs terhek 
csökkentésével, vagy a fogyasztói döntéshozatal körülményeinek javításával.  

Az év során kettő közbenjárási kísérlet volt a jogszabályi háttér versenyfelügyeleti eljárás, 
illetve panasz vizsgálata során felismert anomáliái miatt. Mindkettő az egészségügyi, illetve 
szociális területet érintette (gyógyászati segédeszközök, illetve súlyos mozgáskorlátozott 
személyek autóvásárlási támogatása).  

A versenykultúra fejlesztése 

A GVH versenykultúra-fejlesztési tevékenységét éves munkatervében rögzíti, melyet 
honlapján elérhetővé tesz a nyilvánosság számára is. 

A GVH harmadik alkalommal rendezte meg közös szervezésben a Magyar Versenyjogi 
Egyesülettel a „Magyar Versenyjogi Fórum” elnevezésű éves szakmai konferenciát, amelyen 
több, mint 150 fő vett részt. 

A GVH a döntéseiről, a Hivatalt érintő eseményekről, valamint a különös érdeklődésre 
számot tartó kérdésekről az elmúlt évben is elsősorban sajtóközlemény útján tájékoztatta a 
közvéleményt. A GVH 46 sajtóközleményt adott ki 2019-ben, amelyeket eljuttatott a média 
munkatársainak, valamint közzétett honlapján. A sajtó képviselőitől összesen 83 megkeresés 
érkezett a közleményekhez kapcsolódóan, illetve egyéb, a GVH tevékenységével összefüggő 
kérdésekben.  

2019-ben két alkalommal került kiadásra a Hivatal magyar nyelvű szakmai folyóirata, a 
Versenytükör, amely betekintést nyújt a legújabb versenyjogi témákba, szakirodalomba, hazai 
és külföldi versenypolitikai, többek között új jogi szabályozási kérdéseket, hatósági és 
bírósági döntéseket, közgazdasági kérdéseket elemez és mutat be tudományos szinten. Az 
egyes lapszámok 800-as példányszámmal jelentek meg, a folyóirat előfizetése ingyenes, 
postai úton díjmentesen terjesztettük őket azon előfizetők részére, akik előfizetési 
szándékukat jelezték a Hivatal felé, valamint közintézmények, többek között társhatóságok, 
bíróságok, felsőoktatási intézmények részére. A kiadványok pdf formátumban elérhetőek a 
GVH honlapján is. 

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége 

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Versenyügyi Részlegére és a Gazdasági 
Versenyhivatal szakmai hátterére építve szemináriumok és egyéb szakmai programok 
szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika 
területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára. 
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Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ működése 
nagymértékben hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás nemzetközi 
elismertségéhez. 

A ROK 2019-ben összesen kilenc versenyjogi tematikájú szemináriumot, továbbképzést 
szervezett, ezeken összesen 307 résztvevőt és 63 előadót látott vendégül, mintegy 43 
országból. A elsődleges célcsoportot jelentő kelet-európai országok és a balkáni térség 
országainak versenyhatósági szakemberei részére 2019-ben négy szeminárium került 
megszervezésre Budapesten. 

Az orosz versenyhatósággal közösen rendezett szokásos éves szemináriumra Kazanyban 
került sor, 2019. május 28-30 között, a FÁK-országok versenyhatóságainak képviselői részére 
„Összefonódás-ellenőrzési vizsgálatok és innováció” címmel. Évi egy alkalommal az 
elsődleges célcsoport országainak egyikében szervez szakmai rendezvényt a ROK, 2019-ben 
ezt Kijevben, Ukrajnában rendezte meg a Központ 2019. szeptember 10-12-én. A 
szemináriumon, amely „Versenyjogi szabályok végrehajtása és versenypártolás a 
gyógyszeriparban” 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 versenyjog közgazdaságtana”, valamint „Új 
kihívások az EUMSZ 101. és 102. cikkei alkalmazásában” címmel kerültek megrendezésre 
2019 májusában és novemberében, összesen 55 bíró vett részt.  

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok 

Az európai uniós jogszabályi környezet viszonylatában a 2019-es év elsősorban a versenyjogi 
kártérítésekhez kapcsolódóan a károk számszerűsítése, valamint a visszaélést bejelentő 
személyek védelmének uniós szintű megerősítése vonatkozásában hozott változásokat. 
Emellett szintén fontos fejlemény, hogy folyamatban van a vertikális csoportmentességi 
rendelet felülvizsgálata. Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 11-én fogadta el a 
tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő 
megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról szóló (EU) 2019/1. sz. 
irányelvet (ECN+ irányelv). Az ECN+ irányelv átültetéséhez kapcsolódó munkában a GVH 
aktívan együttműködött az Igazságügyi Minisztériummal. 

Az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) gyakorlati működési tapasztalatainak az 
elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoporton” túlmenően a GVH 2019-ben is aktív 
szerepet vállalt az ECN fúziós és antitröszt munkacsoportjaiban. 

A nemzetközi kapcsolatok keretében a GVH 2019-ben is szorosan együttműködött az ICN 
(International Competition Network) tagországaival, ezen belül is kiemelten a Kartell 
Munkacsoportban vállalt továbbra is jelentős szerepet. A GVH 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 2019-2020-as ICN évre kitűzött projektben, amely a határon átnyúló engedékenységi 
kérelmekkel kapcsolatos együttműködés elősegítését és ezzel kapcsolatos iránymutatás 
kidolgozását célozta. Emellett a GVH koordinálta az alcsoport éves munkáját, ezen belül 
pedig az év során két telefon konferencia rendezvényt szervezett meg, az engedékenységi 
kérelmeket ösztönző és visszatartó tényezők és a közbeszerzési kartellek felderítése és 
értékelése témakörökben. Mindkét rendezvény komoly érdeklődést keltett, nagyszámú 
résztvevővel és pozitív visszajelzésekkel. 
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2019 februárjában az Európai Bizottság koordinálásával 26 országban tartottak egyidejű, 
átfogó vizsgálatot (sweep) az online kereskedelem területén a CPC tagjai, köztük a Gazdasági 
Versenyhivatal is, amelynek keretében a hatóságok összesen 560 e-kereskedelmi honlapot 
elemeztek. A Gazdasági Versenyhivatal az átvilágítást követően fokozott figyelemre intette a 
fogyasztókat az online jegyvásárlásoknál, egyúttal felszólította az online jegyértékesítéssel 
foglalkozó vállalkozásokat, hogy törekedjenek a fogyasztók számára érthető, átlátható és 
pontos tájékoztatásra az általuk kínált termékek és szolgáltatások díjaival, azok díjelemeivel 
kapcsolatban.  
 

Szakmai tevékenységet segítő fejlesztések 

Informatikai fejlesztés 

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése és ügyfelek számára történő biztosítása jelentős kihívás 
elé állítja a közigazgatási szerveket, ennek érdekében a GVH számos innovatív lépést tett 
2019-ban is. 

Az ügyfélközpontúság, ügyfélbarát ügyintézés érdekében a GVH honlapon bevezetett 
Virtuális Adatszoba (VDR) alkalmazás biztosítja az ügyfelek számára a versenytanácsi 
szakban megnyílt iratbetekintéseket online módon a megfelelő hitelesítést követően. 

2019-ben 45 ügyben nyílt meg az iratbetekintés lehetősége, 60 ügyfél élt az iratbetekintés 
jogával, mindannyian a VDR-t használták és összesen több mint 17 000 iratot kértek le a 
szakrendszerből, jelentősen kímélve mind az ügyfelek, mind a Hivatal erőforrásait. 
Mindössze 3 ügy kapcsán került sor személyes iratbetekintésre is a VDR használata mellett. 

A GVH minden eljárása tekintetében kialakításra került az elektronikus kapcsolattartás, 
melynek eredményeképpen 2019-ben a beadványok közel 2/3-át nyújtották be elektronikusan 
az ügyfelek. 

2019-ben – az elektronikus ügyintézésre nem köteles természetes személyekkel való 
kapcsolattartás kivételével – a Versenytanács teljes iratforgalma hivatali kapus kapcsolattartás 
útján zajlott. 

Folytatódott a korábbi években megkezdett ügyfélbarát ügyintézés és a kormányzati 
elektronikus közigazgatási lehetőségekhez történő kapcsolódás, kiemelt feladat volt a GVH 
informatikai ügyirat-kezelési és alkalmazói szoftver rendszerei megújítása, amelyben tovább 
haladtunk az előző évben kiválasztott NOVA platform kialakításában. Az év során 
megállapodást kötött a Hivatal a Belügyminisztériummal a szakrendszerei kormányzati 
fejlesztő (IdomSoft Zrt.) által történő megvalósítása tekintetében önként csatlakozva a BM-
mel közösen kidolgozott jogszabályi lehetőséghez. Ennek keretében megvalósításra és 
bevezetésre került a GVH megújított NOVA Panasz szakrendszere, valamint bevezettük a 
NOVA Összefonódás- bejelentési szakrendszert, amelyre korábban nem volt informatikai 
megoldása a Hivatalnak. Az év végén tesztelésre került a 2020. január elején indított 
Bejelentési szakrendszer is szintén a NOVA platformon megvalósítva. 

Technikai jellegű informatikai korszerűsítések történtek továbbá az asztali munkaállomások 
cseréjével, a Hivatal géptermi szünetmentes rendszerének teljes megújításával, valamint a 
központi szerverpark bővítésével és modernizálásával. További technikai fejlesztés 
eredményeként bevezetésre került egy egységes nyomatmenedzsment rendszer, amely tovább 
növelte a GVH egyébként is magas információbiztonsági eszközparkját, egyben modernizálta 
a nyomtatási lehetőségeket is. Technikai megújításon esett át a Hivatal internet portál 
rendszere, modernizálva az azt kiszolgáló tartalomszerkesztőségi rendszert egyben 
megteremtve a portál akadálymentességét is. A portál dizájnmegújítása a következő év 
feladatai közé tartozik. 
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Humánerőforrás-gazdálkodás 

A tárgyévben jelentős volt a munkaerő-mozgás: 21 munkatárs kilépése mellett 13 munkatárs 
felvételére került sor. A fluktuáció elsősorban a vizsgálói létszámot érintette, ők alkották a 
kilépő munkatársak 52%-át. Éves szinten 17%-os volt a fluktuációs ráta. 

A Hivatalban a 26-35 év közötti korosztály a meghatározó, arányuk a teljes létszámban 43%, 
ugyanakkor ez a korosztály a vizsgálói létszám 71%-át adja. 

A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztési folyamatának részeként 2019-ben elindult a 
GVH tudásmenedzsment rendszerének kiépítése. A szervezetben ma is meglévő 
tudástartalmak egy egységes informatikai rendszer (ELO Profession 11) segítségével 
összegyűjtésre és feldolgozásra kerültek, melynek eredményeként a felhasználó kollégák 
részére azok könnyen elérhetővé, kereshetővé váltak. A rendszer elsődleges célja a 
felhalmozott tudás megjelenítésén túl a hivatali munka támogatása a rendelkezésre álló 
ismeretek gyors elérése által. 

 

A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása 

Előirányzatok alakulása 

A GVH fejezet 2019. évi költségvetését az Országgyűlés 2 579,4 millió forint kiadási 
főösszeggel hagyta jóvá. Ez az összeg tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 
költségvetésének 2 375,8 millió forint összegű kiadási előirányzatát valamint a Fejezeti 
kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát, melyből az OECD ROK jóváhagyott kiadási 
előirányzata 157,8 millió forint, a Fejezeti tartalék előirányzata 45,8 millió forint volt. 

A 2019. évi eredeti költségvetésben tervezett bevételek összege fejezeti szinten 
33,1 millió forint volt. 

2019. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások 
következtében a fejezetnél összességében 3 745,8 millió forint összegű kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, melyből a teljesítés 2 769,3 millió forint volt. A bevételek az eredeti 
előirányzathoz képest 188,0 millió forinttal túlteljesültek és teljes egészében a Versenyhivatal 
Igazgatása címen realizálódtak. A fejezeti szintű 2018. évről áthúzódó és a Hivatal 2019. évi 
költségvetésébe beépült előirányzat maradvány összege 978,4 millió forint. 

XXX. Gazdasági Versenyhivatal előirányzatai teljesülésének alakulása 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 421,5 2 579,4 2 579,4 3 745,8 2 769,3 114,4% 73,9% 

       ebből: személyi 
juttatás 

1 394,6 1 341,9 1 341,9 1 593,6 1 577,0 113,1% 99,0% 

Bevétel 165,1 33,1 33,1 221,1 221,1 133,9% 100,0% 

Támogatás 2 564,7 2 546,3 2 546,3 2 546,3 2 546,3 99,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

670,1 0,0 0,0 978,4 978,4 146,0% 100,0% 

Létszám (fő)  119,0 125,0 125,0 125,0 121,0 101,7% 96,8% 
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Fejezeten belül év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése 

 millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 579,4 33,1 2 546,3 1 341,9 125 

Módosítások jogcímenként            

maradvány felhasználás 978,4 978,4 0,0 241,2 0 

engedélyezett többletbevétel 180,9 180,9 0,0 10,1 0 

átvett pénzeszközök 7,1 7,1 0,0 0,4 0 

OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 157,8 8,1 149,7 15,1 0 

OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat -157,8 -8,1 -149,7 -15,1 0 

2019. évi módosított előirányzat 3 745,8 1 199,5 2 546,3 1 593,6 125 

 

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím 

2019-ben a GVH engedélyezett létszáma 125 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi 
létszám 121 fő, az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai 
állománya létszáma 115 fő, a tárgyév végi üres álláshelyek száma 9 fő volt. 

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját képező kiadások 
utáni befizetési kötelezettségének a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal eleget tett. A 
teljesülés 305,2 millió forint volt.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 673,5 millió forint, a módosított előirányzat 1 299,1 
millió forint, a teljesítés 523,0 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 20,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 115,3 millió forint, a teljesítés 101,7 millió forint volt. Az egyéb működési célú 
kiadások kiemelt előirányzat a forrása a versenykultúra fejlesztés tevékenységi körébe tartozó 
pályázatok, szakmai együttműködések fedezetének, a ROK és az OECD közötti 
megállapodásból adódó fizetési kötelezettség finanszírozásának. 

2019. évben az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 95,0 millió forint volt, 
ami 339,1 millió forintra módosult és 216,6 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. 2019-ben a teljesítés összege ezen a jogcímen 129,0 millió forint volt, 
melynek előirányzatosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.  
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Az előző évek bevételeinek maradványát - a Gazdasági Versenyhivatal a következő 
költségvetési években működésre és működtetésre felhasználhatja.  

Az intézmény működési bevételei 72,5 millió forintra teljesültek. Legjelentősebb tétel 2019-
ben a perköltség bevétel valamint a külföldi kiküldetések utazási költségének ECN általi 
megtérítése volt.    

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

A 2019. évben a ROK tevékenységével összefüggő feladatok ellátására 13,4 millió forint 
összegű működési célú pénzeszköz átvételre került sor, melyből az OECD 9,8 millió forintot, 
az Európai Bizottság 3,6 millió forintot utalt át.  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a 2019. évben a teljesítés összege 1,8 millió 
forint, mely a dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó 
bevétel.  

 

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím előirányzatai teljesítésének alakulása: 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 375,7 2 375,8 2 375,8 3 654,2 2 723,5 114,6% 74,5% 

ebből: személyi juttatás 1 394,6 1 326,8 1 326,8 1 593,6 1 577,0 113,1% 99,0% 

Bevétel 165,1 25,0 25,0 221,1 221,1 133,9% 100,0% 

Támogatás 2 518,9 2 350,8 2 350,8 2 500,5 2 500,5 99,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 624,3 0,0 0,0 932,6 932,6 149,4% 100,0% 

Létszám (fő)  119 125 125 125 121 101,7% 96,8% 

 

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

 millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 375,8 25,0 2 350,8 1 326,8 125 

Módosítások jogcímenként            

maradvány felhasználás 932,6 932,6 0,0 241,2 0 

engedélyezett többletbevétel 180,9 180,9 0,0 10,1 0 

átvett pénzeszközök 7,1 7,1 0,0 0,4 0 

OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat 157,8 8,1 149,7 15,1 0 

2019. évi módosított előirányzat 3 654,2 1 153,7 2 500,5 1 593,6 125 
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Egyéb gazdálkodási adatok 

A Gazdasági Versenyhivatal 2019. évi mérleg főösszege 2 573,1 millió forint, ami a nyitó 
állományhoz képest 15,3 millió forinttal nőtt több tényező együttes hatására: 

- A befektetett eszközök állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 26,9 millió forinttal 
növekedett szoftver- és informatikai eszközök beszerzése, új villamoshálózat kiépítése 
miatt.   

- A Hivatal pénzeszközeinek állománya 1,9 millió forinttal volt kevesebb az előző évi 
záró állománynál, míg a követelések állománya 8,0 millió forinttal csökkent az év 
folyamán. 

- Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes 
változásának összege 1,7 millió forint volt, amely a költségek, ráfordítások időbeli 
elhatárolásából ered.  

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2019-ben lakásvásárlási célú munkáltatói támogatás kifizetésére nem került sor. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2019. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú 
társaságban (köz)alapítványban vagyonrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet 
részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át. 

Költségvetési maradvány alakulása 

2019. évben a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen 930,7 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 2020-ban befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

XXX. fejezeten belül két fejezeti kezelésű előirányzat került jóváhagyásra Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
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 - - 

 

  

4411



A Fejezeti tartalék címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. 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 

2019. 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. 

 

OECD ROK előirányzatai teljesítésének alakulása: 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 157,8 157,8 0,0 0,0 - - 

    ebből: személyi juttatás 0,0 15,1 15,1 0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 8,1 8,1 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 149,7 149,7 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Létszám (fő)  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 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 157,8 8,1 149,7 15,1 0 

Módosítások jogcímenként            

OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat     
átcsoportosítása a GVH igazgatása címre 

-157,8 -8,1 -149,7 -15,1 
0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

KIADÁSOK 2 421,5 2 579,4 -- 2 769,3947,8218,6--2 579,4 3 745,8

1. Költségvetési szerv 2 375,7 2 375,8 -- 2 723,5947,8330,6--2 375,8 3 654,2

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

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

01/01  Személyi juttatások 1 394,6 1 326,8 -- 1 577,0241,625,2--1 326,8 1 593,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,0 260,5 -- 305,233,613,0--260,5 307,1

01/03  Dologi kiadások 486,6 673,5 -- 523,0391,2234,4--673,5 1 299,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 145,0 20,0 -- 101,737,358,0--20,0 115,3

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

02/06  Beruházások 32,1 95,0 -- 216,6244,1----95,0 339,1

02/07  Felújítások 20,4 -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 203,6 -- 45,8---112,0--203,6 91,6

45,8 203,6 -- 45,8---112,0--203,6 91,6

BEVÉTELEK 165,1 33,1 -- 221,115,2172,8--33,1 221,1

1. Költségvetési szerv 165,1 25,0 -- 221,115,2180,9--25,0 221,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- 8,1 -- -----8,1--8,1 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 670,1 -- -- 978,4932,645,8---- 978,4

1. Költségvetési szerv 624,3 -- -- 932,6932,6------ 932,6

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

TÁMOGATÁSOK 2 564,7 2 546,3 -- 2 546,3------2 546,3 2 546,3

1. Költségvetési szerv 2 518,9 2 350,8 -- 2 500,5--149,7--2 350,8 2 500,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 45,8 195,5 -- 45,8---149,7--195,5 45,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 119,0 -- -- 121,0-------- --

1. Költségvetési szerv 119,0 -- -- 121,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 978,4 -- -- -- -- -- -- -- 976,5
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )1

KIADÁSOK 2 375,7 2 375,8 -- 2 723,5947,8330,6--2 375,8 3 654,2

1 Működési költségvetés 2 323,2 2 280,8 -- 2 506,9703,7330,6--2 280,8 3 315,1

 / 1 Személyi juttatások 1 394,6 1 326,8 -- 1 577,0241,625,2--1 326,8 1 593,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 351,1 1 299,3 -- 1 517,9------1 299,3 1 524,0

Külső személyi juttatások 43,5 27,5 -- 59,1------27,5 69,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

297,0 260,5 -- 305,233,613,0--260,5 307,1

 / 3 Dologi kiadások 486,6 673,5 -- 523,0391,2234,4--673,5 1 299,1

Készletbeszerzés 22,8 40,0 -- 24,2------40,0 40,2

Kommunikációs szolgáltatások 78,2 121,9 -- 68,7------121,9 145,1

Szolgáltatási kiadások 251,8 256,2 -- 262,4------256,2 816,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 40,2 91,2 -- 49,8------91,2 104,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 93,6 164,2 -- 117,9------164,2 193,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 145,0 20,0 -- 101,737,358,0--20,0 115,3

Elvonások és befizetések 71,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,7 10,0 -- 7,1------10,0 12,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 65,6 10,0 -- 94,6------10,0 102,6

2 Felhalmozási költségvetés 52,5 95,0 -- 216,6244,1----95,0 339,1

 / 6 Beruházások 32,1 95,0 -- 216,6244,1----95,0 339,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,6 33,0 -- 54,5------33,0 138,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 16,0 -- 36,1------16,0 38,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11,0 24,5 -- 59,6------24,5 83,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12,8 1,3 -- 20,5------1,3 22,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6,7 20,2 -- 45,9------20,2 57,2

 / 7 Felújítások 20,4 -- -- ---------- --

Ingatlanok felújítása 16,0 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 165,1 25,0 -- 221,115,2180,9--25,0 221,1

3 Közhatalmi bevételek 113,5 25,0 -- 129,0--104,0--25,0 129,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 113,5 25,0 -- 129,0------25,0 129,0

4 Működési bevételek 21,1 -- -- 72,5--72,5---- 72,5

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

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 21,1 -- -- 72,3-------- 72,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

5 Felhalmozási bevételek 4,5 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4,5 -- -- 4,4-------- 4,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24,0 -- -- 13,413,4------ 13,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24,0 -- -- 13,4-------- 13,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- 1,81,8------ 1,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,0 -- -- 1,8-------- 1,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 624,3 -- -- 932,6932,6------ 932,6

8 Maradvány igénybevétele 624,3 -- -- 932,6932,6------ 932,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 624,3 -- -- 932,6932,6------ 932,6

Maradvány igénybevétele 624,3 -- -- 932,6932,6------ 932,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 624,3 -- -- 932,6-------- 932,6

TÁMOGATÁSOK 2 518,9 2 350,8 -- 2 500,5--149,7--2 350,8 2 500,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 518,9 2 350,8 -- 2 500,5--149,7--2 350,8 2 500,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 518,9 2 350,8 -- 2 500,5--149,7--2 350,8 2 500,5

Központi, irányító szervi támogatás 2 518,9 2 350,8 -- 2 500,5--149,7--2 350,8 2 500,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 119,0 -- -- 121,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 932,6 -- -- -- -- -- -- -- 930,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

OECD ROK ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )12

KIADÁSOK -- 157,8 -- -----157,8--157,8 --

1 Működési költségvetés -- 157,8 -- -----157,8--157,8 --

 / 1 Személyi juttatások -- 15,1 -- -----15,1--15,1 --

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

Külső személyi juttatások -- 15,0 -- --------15,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,0 -- -----11,0--11,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 73,7 -- -----73,7--73,7 --

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

Szolgáltatási kiadások -- 61,7 -- --------61,7 --

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 10,3 -- --------10,3 --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 58,0 -- --------58,0 --

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 -- 149,7 -- -----149,7--149,7 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 149,7 -- -----149,7--149,7 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 149,7 -- -----149,7--149,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 149,7 -- -----149,7--149,7 --

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--45,8 91,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,8 45,8 -- 45,8--45,8--45,8 91,6

Elvonások és befizetések 45,8 -- -- 45,8-------- 45,8

Tartalékok -- 45,8 -- --------45,8 45,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

8 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 45,8--45,8---- 45,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,8 -- -- 45,8-------- 45,8

TÁMOGATÁSOK 45,8 45,8 -- 45,8------45,8 45,8

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,8 -- -- -- -- -- -- -- 45,8
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Cím 
szám

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

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

79 165 2004

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 97 920 6786

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

300 967 71427

I.  besorolási osztály összesen 494 610 29677

II.  besorolási osztály összesen 8 548 6463

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

981 212 534117

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

25 135 0854

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 25 135 0854

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 006 347 619121

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

0115

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0127

Üres álláshelyek száma az időszak végén 09

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

0121

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

04
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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 2019. évben

XXX.  fejezet

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

79 165 2004

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 97 920 6786

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

300 967 71427

I.  besorolási osztály összesen 494 610 29677

II.  besorolási osztály összesen 8 548 6463

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

981 212 534117

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

25 135 0854

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 25 135 0854

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 006 347 619121

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

115

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 127

Üres álláshelyek száma az időszak végén 9

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

121

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

4
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A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet (a továbbiakban: KSH fejezet) 2019. évi 
költségvetési előirányzatait a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. 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  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

11 085,3 808,1 10 277,2 6 467,8 1 091 

Módosítások jogcímenként      

- Szabadságmegváltás 
előirányzatosítása 

105,8 0,0 105,8 88,5 0 

- Létszámcsökkentés 2019. évi 
többletkiadásai 

339,6 0,0 339,6 284,2 0 

- a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Kit.) hatálybalépésével 
kapcsolatos illetményemelés 
többletkiadásainak támogatása 

786,3 0,0 786,3 663,0 0 

- 324/2018. (XII.  30.) Korm. rend. 
szerinti minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

2,9 0,0 2,9 2,5 0 

-  1218/2019. (IV.  23.) Korm. hat. és 
1714/2019. (XII.  17.) Korm. hat. 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

2,1 0,0 2,1 1,8 0 

- 1528/2019. (IX.  17.) Korm. hat. 
alapján a nemzeti számlákkal 
kapcsolatos feladatokhoz tartozó 
előirányzat-átcsoportosítás 

86,8 0,0 86,8 73,8 0 

- "Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének 
támogatására" elnevezésű pályázatból 
adódó feladatokra EMMI-től kapott 
támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

2,0 0,0 2,0 0,0 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra EMMI-től 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,4 0 

- PM-KSH megállapodás OSAP 1405 
és OSAP 1668 feladat átvételéről 
(PM_SZERZ/257/2019) 

12,0 0,0 12,0 10,2 0 

- Statisztikai közfeladatokhoz 
kapcsolódóan PM-től kapott támogatás 
miatti előirányzat-átcsoportosítás 
(PM_SZERZ/482/2019) 

13,7 0,0 13,7 11,7 0 

- Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer működtetésére EMMI-től 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

3,5 0,0 3,5 0,0 0 
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- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás 0,7 0,0 0,7 0,0 0 
- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

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

- Egyéb működési és felhalmozási 
többletbevételek (belföldi és 
nemzetközi bevételek, működési 
bevételek)  

287,9 287,9 0,0 110,9 5 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -309,1 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 1 441,3 1441,3 0,0 286,8 9 

2019. évi módosított előirányzat  14 172,9 2 537,3 11 635,6 7 694,0 1 105 

A 2019. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 3087,6 millió 
forinttal, a személyi juttatások előirányzata 1226,2 millió forinttal, a bevételi előirányzat 
1729,2 millió forinttal, a támogatási előirányzat 1358,4 millió forinttal növekedett. 

A KSH fejezet 2019. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul 
teljesítette. 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH fejezet 2019. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos 
jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az 
egyes címeknél történik. 

A módosított 14 172,9 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 
13 638,2 millió forint volt. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 11 066,7 11 085,3 14 172,9 13 638,2 123,2 96,2 

ebből: személyi juttatás 5 833,4 6 467,8 7 694,0 7 525,1 129,0 97,8 

Bevétel 1 759,5 808,1 1 096,0 1 096,0 62,3 100,0 

Támogatás 9 887,8 10 277,2 11 635,6 11 635,6 117,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

860,7 0,0 1 441,3 1 441,3 167,5 100,0 

Létszám (fő)  1 197** 1 091* 1 105 986** 82,4 89,2 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
A fejezet intézményeinél a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám 986 fő, az 
átlagilletmény 457 719 forint volt. 

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7525,1 millió forinttal 97,8%-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1555,4 millió forinttal 97,9%-ra, 
a dologi kiadások 2789,2 millió forinttal 95,7%-ra, az egyéb működési célú kiadások 1022,7 
millió forinttal 99,9%-ra teljesültek. 

A beruházási kiadások 624,0 millió forinttal 75,0%-át, a felújítások 115,7 millió forinttal 
100,0%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 6,1 millió forinttal 100,0%-át tették ki a 
módosított előirányzatnak. 
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A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása 
alá tartozó intézmények 2019. évi feladat-ellátását nem érintette. 

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal egyezően 
– 1096,0 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 kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény szerinti szabadságmegváltás, létszámcsökkentés, illetve illetményemelés 
többletkiadásaira, a minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi növekedésére, valamint a 
közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára – összesen 1236,7 millió forint 
többlettámogatásban részesültek. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, az 
Országvédelmi Alapból, illetve a Központi Maradványelszámolási Alapból a KSH fejezet 
intézményeinél nem történt felhasználás. 

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2019. 
évben lakásépítési támogatásban 3 fő részesült, összesen 6,1 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 nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, társadalmi 
szervezetek részére. 

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 
(INTÉZMÉNYEK) 2019. 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 Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény (továbbiakban: Stt.), valamint a Kit. szerinti kormányzati főhivatal, amely 
felett a felügyeletet a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. 

A KSH feladatait és hatáskörét 2019. évben az Stt.-ben meghatározottak szerint látta el. 

A KSH célja, hogy statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos 
képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami 
szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek - beleértve a pénzügyi piacokat -, a civil 
szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, 
valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára. 

A KSH elnöke Magyarország főstatisztikusa, felelős a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 
tevékenységének koordinációjáért, és képviseli a magyar hivatalos statisztikát a különböző 
nemzetközi fórumokon. 

A KSH a hivatalos statisztikai tevékenysége során a Stt.-ben, valamint a Nemzeti Statisztika 
Gyakorlati Kódexében foglalt elveket tartja szem előtt: 
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− szakmai függetlenség; 

− pártatlanság; 

− objektivitás; 

− megbízhatóság; 

− minőség iránti elkötelezettség; 

− a statisztikai adatok bizalmas kezelése; 

− költséghatékonyság. 

A KSH, mint szervezet az alábbi értékeket követi:  

− függetlenség és objektivitás; 

− szolgáltató jellegű működés; 

− minőség iránti elkötelezettség; 

− hagyomány és megújulási képesség; 

− kutatás és fejlesztés; 

− együttműködési készség; 

− fejlett intézményi infrastruktúra; 

− hatékonyság. 

A KSH-nak 2019-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó 
célkitűzését megvalósítania: 

− az akkreditációs eljárások 2019. évre ütemezett feladatainak végrehajtása a Hivatalos 
Statisztikai Szolgálat tagjai körében; 

− adatfeldolgozások integrálása; 

− tájékoztatásra kész adatok adatbázisának kialakítása; 

− regiszterek egységes kezelésének kialakítása, integrálása; 

− a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság 
növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással; 

− az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer 2019. évi feladatainak ütemterv szerinti 
végrehajtása; 

− az EU tervezett új keretjogszabályaival összefüggő előzetes felkészülésből eredő 
feladatok ellátása, a mikroadatcsere érdekében szükséges feladatok teljesítése; 

− az Európai Lakossági Egészségfelmérés végrehajtása; 

− adminisztratív adatok használatának erősítése; 

− a vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai 
feladatainak előkészítése, 2019. évre ütemezett feladatok teljesítése; 

− nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből 
eredő 2019. évi statisztikai feladatok ellátása; 

− a területi statisztika megújítása; 

− a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő 2019. évi statisztikai 
feladatok végrehajtása; 
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− 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; 

− 2020. évi Agrárcenzus előkészítése; 

− 2021. évi népszámlálás előkészítése; 

− az Európai Statisztikai Rendszer IT biztonsági keretszabályozásának való megfelelés; 

− a honlap és a kommunikációs csatornák továbbfejlesztése; 

− a digitális átalakulásra történő felkészülés. 

 

A KSH 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

Adatfelvételek, adatelőállítás 

A KSH 2019-ben 250 831 gazdálkodó szervezetet kért fel adatszolgáltatásra, és tőlük 
összesen 986 450 darab jelentést várt az év során. A beérkezett kérdőívek száma 876 830 
darab volt, ami összességében 89%-os beérkezési arányt jelent. Az adatos jelentések aránya 
85% volt, így a KSH ebben a körben mintegy 750 ezer kérdőív adatait dolgozta fel. 

Ezek mellett feldolgozásra került valamennyi alakuló szervezet jelentése, ez 16 ezer 
szervezetet jelentett éves szinten. Az úgynevezett regiszter-karbantartó kérdőívnél pedig több 
mint 7 ezer olyan szervezettől kellett adatot gyűjteni, akikről hiányosak voltak az 
információk. 

A népmozgalmi statisztikák elkészítéséhez a mintegy 300 ezer népesedési eseményről 
kiállított kérdőív kiegészült a haláloki szakterület mintegy 175 ezer statisztikai célú 
dokumentumának feldolgozásával. 

A lakossági adatfelvételek lebonyolításához 359 697 címet kerestek fel az összeírók, 
amelynek eredményeként 279 233 darab kitöltött kérdőív jelent meg a KSH feldolgozási 
rendszerében. 

Mindösszesen tehát 2019-ben a KSH körülbelül másfél millió adatlap és kérdőív információi 
alapján készítette el hivatalos statisztikáit. 

A KSH az adatszolgáltatók kiszolgálására az év minden munkanapján elérhető telefonos 
ügyfélszolgálatot üzemeltetett, ahol az egyes kérdőívek kitöltésével kapcsolatos szakmai 
kérdéseken túl folyamatosan támogatta a kérdőívek kitöltésére szolgáló elektronikus felület 
(KSH-ELEKTRA) kezelésével, az oda való regisztrálással és bejelentkezéssel kapcsolatban 
felmerülő problémák megoldását is. 

2019-ben a telefonos ügyfélszolgálat zöld számára összesen 63 806 hívás futott be az 
adatszolgáltatóktól. Az ügyfeleket a KSH automata hangüzenetekkel is tájékoztatta néhány 
gyakran ismétlődő kérdéskörrel kapcsolatban, ezzel együtt kérhető egy adott kérdőívhez 
közvetlen szakértői segítség, illetve általános ügyintézői segítség. A hívások között a 
közvetlen szakértői segítségkérés dominál, általános, inkább technikai jellegű támogatást az 
újonnan vagy ritkán adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezők kérnek. Utóbbi 
lehetőséggel 17 391 adatszolgáltató élt, ami átlagosan napi 70 hívást jelentett, de a terheltebb 
időszakokban felmehetett 300 hívásig. 
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Kiemelt adatfelvételek, programok 

Az évenként ismétlődő adatfelvételek mellett folytatódott az új adatforrások feltérképezése és 
az adatgyűjtési folyamatokba való beépítése, valamint a KSH két nagy összeírásának 
(Népszámlálás és Agrárcenzus) előkészítése. 

2019. szeptember 16. és december 15. között került sor az Európai Lakossági 
Egészségfelmérés (ELEF) kérdőívének lekérdezésére, amely Európai Uniós jogszabály 
alapján a válaszadók egészségi állapotára, korlátozottságára, egészségügyi ellátások 
igénybevételére, gyógyszerhasználatra, megelőzésre, valamint egészséget befolyásoló 
életmódbeli tényezőkre vonatkozóan tartalmazott kérdéseket. A felvétel 13-14 ezer fős 
személyi mintán került megvalósításra. 

A 2020-as Agrárcenzus előkészítése érdekében megújításra került a módszertan, a KSH 
kommunikációs tervet készített, kidolgozta a minőségbiztosítást és elkészítette a kérdőíveket. 
Új mezőgazdasági regiszter került fejlesztésre, melynek során összekapcsolásra kerültek az 
adminisztratív állományok. Ezt követően a KSH próbaösszeírást tartott a regiszter-adatbázis 
összekapcsolások hatékonyságának, az adminisztratív adatbázisokban tárolt adatok 
minőségének, valamint az agrárcenzus során felmerülő problémák előzetes felmérésére. 

A 2021-es Népszámlálás előkészítése érdekében kialakításra került az adminisztratív 
nyilvántartásokból átvett adatok végleges tartalma, a KSH egyeztetett az adatgazdákkal, és 
megvizsgálta az átvett adatok minőségét. Kialakításra és egyeztetésre került a népszámlálási 
kérdőívek tartalma. A KSH kidolgozta az adatgyűjtő és a feldolgozási rendszer folyamatait, 
valamint megkezdte a próbafelvételek előkészítését. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből 
eredően a gazdaságstatisztikai adatgyűjtéseknél az IFRS-re áttérő új szervezetek adatainak 
validálása jelentős többletfeladatot jelentett a KSH számára.  

Az ENSZ fenntartható fejlesztési célokhoz (SDG) kapcsolódó fejlesztések keretében ellátott 
feladatok közül kiemelkedik a 2019 nyarán megjelent, Fenntartható fejlődés indikátorai 
Magyarországon c. kiadvány elkészítése. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) 
előrehaladási jelentése szintén 2019-ben jelent meg, amelynek alapadatai nagymértékben 
támaszkodnak a fenntartható fejlődés indikátoraira (FFI) és más KSH-s adatokra, az 
előkészítő és elemző munkában jelentős részt vállalt a KSH. A nemzetközi szervezetek 
témához kapcsolódó adatkéréseinek koordinációját a KSH látja el, számos adatkérés 
teljesítése a KSH közreműködésével történt. Ezen koordinációs tevékenység elősegítésére 
tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a KSH a különböző részterületek illetékességének 
beazonosítására. 

A KSH és az MNB együttműködési megállapodást kötött a 2017-2019 közötti időszakra. 
2019-ben a megállapodásnak megfelelő részfeladatokat teljesítette a KSH az MNB felé. A 
2019. évre vonatkozó feladatok és részfeladatok között szerepelt a Gazdasági Szervezetek 
Regiszteréből történő adatátadás és az üzleti ingatlanok árstatisztikája, a külkereskedelem 
statisztika, valamint a nemzeti számlák fejlesztése. 

Mindezek mellett közreműködött a KSH az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot 
Vizsgálat (OTÁP) felvételben, részt vett az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 
vezetésével megvalósuló projekt munkájában, melynek egyik célja a jelenleg papíralapon 
működő Halottvizsgálati Bizonyítvány elektronizálása volt. Feldolgozásra és beépítésre 
kerültek a KSH információrendszerébe a 2018. év végén végrehajtott Lakbérfelvétel 
eredményei. Kísérleti adatfelvételt hajtott végre a KSH a nemi alapú erőszakban való 
érintettség (GBV) felmérésére az Eurostat koordinálásával. 
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Új adatforrások feltérképezése és beépítésük az adatfelvételekbe 

Az újfajta adatforrások, mint online pénztárgépek vagy interneten megjelenő áradatok sok új 
lehetőséget, de egyben kihívást is jelentenek a fogyasztói árindex becslésénél. Az egyik cél a 
súlyozás fejlesztése volt. Itt részben mikro szinten online pénztárgép adatokra támaszkodva 
vizsgálta a KSH, hogyan lehet javítani a becsléseket, részletesebb súlyozási adatok 
felhasználásával.  Másrészt vizsgálta azt is, mennyire lehet meglapozottan súlyozni az online 
és offline megfigyelésekből származó eredményeket. A másik cél a minőségi kiigazítás 
jelenleginél fejlettebb módszertani kidolgozása volt. Itt a hedonikus regressziós módszerrel 
kerültek kidolgozásra modellek, melyek alkalmasak a minőségi kiigazításra. Ezek a 
tapasztalatok a későbbiekben más szakterületen is alkalmazhatóak lesznek. 

A KSH alapos vizsgálatnak vetette alá a rendszámmal ellátott NÚSZ (Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató) adatokat, együtt az ORFK személy- és járműforgalmi jelentésével (FEP) és 
összevetve a 1943-as keresletstatisztikai felvétel eredményeivel. Az adatforrások alkalmasnak 
tűntek arra, hogy a felvétel bizonyos becsléseinél jelentősebb torzítás kockázatát jelezzék. A 
munka részeként ajánlások kerültek megfogalmazásra annak érdekében, hogy a jövőben 
eredményesebben használhatóvá váljanak a NÚSZ és FEP adatok. 

A hatékony adatgazdálkodás támogatását célul kitűzve több fejlesztést hajtott végre a KSH: 
részt vett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kialakításában, tesztelte az 
adminisztratív kereset adatokat a Háztartási költségvetési és életkörülmény (HKÉF) 
adatgyűjtésben, az egyéni bérek és keresetek adatgyűjtésből és adatátvételből származó 
adatait beillesztette rendszereibe, publikálta a NAV járulékbevallásból származtatott 
munkaügyi adatait. 

Adatszolgáltatói terhek csökkentése 

A kérdőívek előállítása adminisztratív teherként jelentkezik az adatszolgáltatásra kijelölt 
szervezetek oldalán. A terhet elsősorban az egyes jelentések kitöltésére, az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére fordított átlagos kitöltési idő határozza meg. Az adatszolgáltatói 
terhek nyomon követése során figyelemmel van a KSH a nemleges jelentések beadására 
fordított időkre is, hiszen a jelentés megismerése, a kitöltéshez szükséges adatok azonosítása, 
illetve magának a kérdőív-kitöltő rendszernek a használata néhány perces ráfordítást ebben ez 
esetben is igényel. 

Az adatszolgáltatói terhek 2019. évi mérése alapján kijelenthető, hogy – nem feledve az egyes 
szervezetek méretéből, árbevételéből, tevékenységi köréből fakadó, esetenként markáns 
eltéréseket – összességében elindult egy kedvező irányú változás, azaz a kérdőívek kitöltésére 
fordított összes idő csökkent az előző évekhez képest. A KSH célja az, hogy ezt a pozitív 
változást a kérdőíveken bekért adatmennyiség számosságának csökkentésével, kiegészítő 
módszertani becslési eljárások széleskörű alkalmazásával gyorsítsa. 

A tehercsökkenés bizonyos adatgyűjtések esetében az átlagosnál sokkal látványosabb: így 
például a Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról című adatgyűjtés 
esetén lehetőséget biztosít a KSH egy egyszerűsített kérdőív kitöltésére, amelynek 
köszönhetően 2019-re a terhek a korábbi szint mintegy ötödére csökkentek, a Negyedéves 
munkaügyi jelentés bevezetésével (a korábbi hasonló, havi adatgyűjtés kiváltásával) az 
adatszolgáltatók terhei a korábbi gyakorlathoz képest harmadára csökkentek. 

Adatgyűjtés rendszerei, módjai, fejlesztése 

Általános módszertani, minőséget, folyamatokat érintő fejlesztések 

Az új statisztikai egységek (Enterprise) kialakításához és bevezetéséhez kapcsolódóan 
módszertani fejlesztéseket hajtott végre a KSH a Gazdasági Szervezetek Regiszterében 
(GSzR). Kidolgozásra került a sport szatellit számlák módszertana. Benchmark revízió 
történt, melynek során módszertani fejlesztések kerültek kidolgozásra és visszavezetésre a 
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teljes idősoron, összefüggésben a GNI és EDP ellenőrzésekkel, és bázisváltás történt a fix 
bázisú idősorokon 2005-ről 2015-re az Eurostat és a tagországok megállapodása alapján. A 
KSH elvégezte a GNI-audittal összefüggő feladatokat. Az ESA2010 bevezetésekor kapott 
derogációkat megszüntette a KSH (IKT adatok visszavezetése, munkaóra visszavezetés, föld 
állományértékének becslése a háztartási szektorban, készlet és értéktárgy adatok alszektoros 
bontása a kormányzati szektorban). A Forrás és Felhasználás táblák kiegyensúlyozásához 
használt SNA-NT szoftver lecserélésre került a dán hivataltól átvett Excel-macro alapú 
programra, a módszertani fejlesztés keretében kidolgozásra került az új keretrendszer, 
kimunkálásra kerültek az összefüggések és készségszinten elsajátításra az új eszköz 
használata. Folytatódott a még nem az Egységes Adatfeldolgozó Rendszerben (továbbiakban: 
EAR) futó feldolgozások EAR-ba integrálása. Részt vett a KSH az új mezőgazdaság 
statisztikai keretrendelet (SAIO) előkészítésében. Mikroadat-csere rendszert épített ki a KSH 
a termék-külkereskedelem terén, valamint bővítette a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok 
körét. Módszertani fejlesztéseket hajtott végre a KSH a Gazdaságstatisztikai keretjogszabály 
(FRIBS) és a Személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák keretjogszabálya 
(IESS) bevezetésének előkészítéséhez (pl.: lakossági felvételek kulcsváltozóinak 
standardizálása, modulok kialakítása, mintavételi feladatok, kognitív tesztek). 

Módszertani fejlesztések a kérdőívekben és az adatgyűjtések módszertanában 

A KSH kiemelt célja a lakossági adatgyűjtések terén a webes adatszolgáltatások ösztönzése, 
így 2019-es évben az adatgyűjtés-módszertani területen végzett tesztek és a javasolt 
fejlesztések is elsősorban erre a területre irányultak. Az adatszolgáltatói felkérőlevelek 
kialakítása, valamint az alkalmazott ösztönzők típusa és nagysága tekintetében több tesztet is 
végzett a KSH a különböző adatfelvételekhez kapcsolódóan (Háztartások információs és 
kommunikációs technológiai eszközhasználata, Európai Lakossági Egészségfelmérés, 
Munkaerő-felmérés). Ezek eredményeképpen javításra került a felkérőlevelek grafikai 
megjelenítése, tartalma, és a hozzá kapcsolódó hivatkozások (QR kód, weboldalak 
megjelenítése). Több esetben alkalmaz a KSH megszemélyesítést, amely segíti a válaszadók 
megszólítását. A felkérőlevelekkel kapcsolatos tesztek tovább folytatódnak, amelyek célja, 
hogy amennyire az adatgyűjtések eltérő igényei engedik, egységesítésre kerüljenek az 
alkalmazott eszközök és az eljárás. További vizsgálandó területek jelenleg az emlékeztetők, 
az ismételt felhívások kiküldése és a nem válaszolókkal való kapcsolatfelvétel. 

A másik fontos eszköz az adatgyűjtésben a válaszadói ösztönzők alkalmazása. Az eddigi 
vizsgálatok a feltétel nélküli tárgyi és a nyereményjáték típusú ösztönzők hatását tesztelték. Itt 
további kutatás, költség-haszon elemzés szükséges az egységes koncepció kialakításához, 
ezek célzottan folytatódnak a 2020. évben is. Kiemelhető a feltételes ösztönzők webes 
kitöltéskor történő alkalmazása, mint egy olyan terület, ahol a szakirodalom alapján nagyobb 
arányú önkitöltésre számíthat a KSH. Megkezdődött egy erre vonatkozó kutatás megtervezése 
is, illetve a kognitív tesztek szélesebb körű alkalmazása a kérdőívek vizsgálatában (a 2021-es 
népszámlálás kvalitatív tesztjeinek előkészítése). 

Informatikai fejlesztések 

Az EUROSTAT 2015-ben döntött egy tagállamok közti mikroadat csere program (Microdata 
exchange – MDE) kivitelezéséről. A programon belül az adatokat egy, a tagállamok közti 
zárt, megfelelő biztonsági szintű informatikai rendszerben kezelik és továbbítják egymás 
között. Az Eurostat megalkotta a saját informatikai biztonsági keretrendszerét European 
Statistical System IT Security Framework néven, amely az ISO 27001 szabványon alapszik. 
A tagállamok informatikai biztonsági keretrendszernek való megfelelését az Eurostat külső 
cég bevonásával auditálta. A KSH helyszíni auditálására 2019. május 14-15-én került sor. A 
követő folyamatok eredményeként a 2019. november végén kiállított auditjelentés alapján a 
KSH minden, a keretrendszerben előírt IT biztonsági követelménynek megfelelt. 
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A Termék külkereskedelmi statisztika Intrastat feladatainak KSH-ba történő beszervezése 
határidőre megvalósult. Az adatszolgáltatók 2019. február 1-től a KSH-ELEKTRA 
rendszerben küldik az adataikat. 

A KSH új adatgyűjtő rendszerének, a MAJÁ-nak első moduljai 2019 év végére készültek el, 
így a lakossági adatfelvételek 2020-tól fokozatosan kerülnek bele a rendszerbe. A fejlesztés 
első fázisában, 2019-ben elkészült az összeírói modul, mely segítségével az összeírók a 
hozzájuk tarozó címeket és a címekhez tartozó kérdőíveket tudják adminisztrálni, 
meghiúsulási kódokat rögzíteni és egyéb megjegyzéseket a címhez. Emellett megvalósításra 
került a kérdőív modul, mely segítségével a címhez tartozó kérdőív megjelenítésére és 
kitöltésére van lehetőség, mind önkitöltő, mind összeírói módban. Ezután elkészült a MAJA 
adminisztrációs felülete és kérdőív betöltő modulja. A MAJA rendszer hatékonyabb, 
korszerűbb, megbízhatóbb megoldást jelent, támogatva az adatgyűjtések gyors és hatékony 
megvalósítását. 

Min őség 

Min őségmenedzsment 

A felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása, az érthetőség javítása, 
valamint az előállításra kerülő szakstatisztikák fejlesztése, minőségének javítása érdekében 
valamennyi, a KSH által előállított szakstatisztikáról évente minőségjelentés és leíró 
információkat tartalmazó dokumentáció készül. 2019-ben megkezdődött a minőségjelentések 
és a szakstatisztikai dokumentáció tartalmi egységesítése és technológiai megújítása. A KSH 
célja, hogy a fejlesztés eredményeképp egyszerűsödjenek a belső folyamatok, csökkenjenek a 
minőségjelentés és a szakstatisztikai dokumentáció elkészítésével járó terhek, valamint, hogy 
a létrejövő adatbázis alapját képezze a további automatizálásnak, az előállított termékekhez 
kapcsolódó leíró információk, minőségjelentések előállításának. 

Az Európai Statisztikai Rendszer keretében 2015-ben végzett szakértői felülvizsgálat (Peer 
Review) eredményei alapján a KSH fejlesztési intézkedéseket fogalmazott meg a 2019-ig 
terjedő időszakra. 2019-ben elkészült és döntés született a tervezett intézkedések között 
szereplő, a KSH minőségmenedzsment rendszerének fejlesztésére és működtetésére 
vonatkozó javaslatról, amely lehetőséget teremt a folyamatszemlélet, a folyamatok 
standardizálása, valamint a szabályozott és hatékony működés további erősítésére. 

Módszertani irányelvek, egységesítés, új módszerek fejlesztése 

A módszertani fejlesztések terén kiemelendők a KSH módszertani ajánlásai. 2019-ben új 
módszertani ajánlás készült a KSH kiemelt osztályozásaira, mely az osztályozások 
tartalmának kialakítására, minőségének biztosítására, nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
elemeket tartalmazza. Egyik kézzelfogható eredménye a KSH honlapján bővülő 
osztályozások köre. Az ajánlás gyakorlati implementálása megtörtént, azóta is irányadó a 
kiemelt osztályozások kezelésére a KSH-n belül. Másik kiemelt eredmény az Egységes 
Statisztika Információmodell (ESIM), mely a nemzetközi Generic Statistical Information 
Model (GSIM) magyar megfelelője. Az ajánlás a KSH-ban az információs objektumok 
egységes kezelésére vonatkozik, így az architekturális rendezés, a rendszerek szervezésének 
egységes módszertani, informatikai működési alapjait tartalmazza. 

A KSH metainformációs rendszerének modernizációja során 2019-ben az adatforrások, 
valamint a jogi alapok alrendszer került megújításra, valamint a fogalmak alrendszere 
megújítási szempontjainak megfelelően megkezdődött annak tartalmi és a technikai, 
technológiai fejlesztése. 

Új módszertani fejlesztések terén kiemelendő, hogy elkészült – a vállalkozási statisztika 
integrálására vonatkozó keretjogszabályhoz (FRIBS) kötődően – a havi érték és 
volumenindexek előállításához szükséges időbeli szétosztás módszertana. A folyamatszakasz 
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lépéseit részletesen megterveztük, a megfelelő informatikai fejlesztések elkészültek, és a 
gyakorlatban is jól működnek. Kidolgozásra és tesztelésre készen implementálásra került a 
kiegyensúlyozásnak egy új módszertani megoldása, mely nemzetközi és hazai konferenciákon 
is bemutatásra került. 

Mintavétel, becsléshez kapcsolódó módszertani fejlesztések terén kiemelhető, hogy a 
negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés esetében elkészült az outlier-szűrés becslésre 
gyakorolt hatásának vizsgálata a vállalkozások gazdaságszerkezeti (SBS) adatok alapján. A 
2020-as Agrárcenzus Munkaerő és egyéb jövedelemszerző tevékenység modulja esetén 
elkészült a megadott pontossági kritériumokat teljesítő mintanagyság meghatározása, 
kiemelési küszöbértékek, rétegzés vizsgálata. Az évenkénti, decemberben esedékes összeírás 
gazdaságokat érintő része esetén javaslat készült a jövőbeni mintavételi tervre, 
mintanagyságra. Ehhez megtörtént a különböző mintavételi tervek összehasonlítása, a 
megadott pontossági feltételek mentén a szükséges mintanagyság, költség előzetes becslése. 
A negyedéves munkaügyi felvételhez kapcsolódóan a havi szintű járulékbevallások, mint 
referencia adminisztratív adatok rendelkezésre állása szükségessé tette az alkalmazott outlier-
szűrési, becslési folyamatok felülvizsgálatát, módosítását. Az outlier-szűrési algoritmusba 
beépítésre kerültek járulékbevallás mutatókon alapuló szűrési feltételek, a becslés, 
hibaszámítás esetén pedig súlykalibrálási technika került kidolgozásra. 

Tájékoztatási tevékenység 

Felhasználókkal való kapcsolattartás, véleménykutatások 

A KSH a működéséről visszajelzést nyújtó felhasználói adatokat gyűjtött és a kollégák 
számára negyedévenként frissítve hozzáférhetővé tette azokat. Emellett több kérdésben 
végezett egyedi felhasználói kutatásokat. Az Európai Statisztikai Rendszer Digicom 
projektjének keretében meghatározta a KSH a fő felhasználói típusait, melynek keretében 135 
felhasználó töltötte ki a kérdőívet és 10 telefonos interjú készült a belga partnerszervezettel 
együttműködve. A 2020-as agrárcenzus és a 2021-as népszámlálás tájékoztatásának 
előkészítéseképp a különböző területről érkező kulcsfelhasználók körében 4 fókuszcsoportot 
szervezett a KSH az adathasználati igényeik, adatbázis-használattal kapcsolatos elvárásaik, 
preferenciáik megismerésére. Elvégezte a KSH a visszamérést az EKOP 2.A.2 projekt 
fenntartási jelentésének elkészítéséhez a honlappal kapcsolatban. A kérdőívre 109 válasz 
érkezett. A válaszok feldolgozása a megújuló honlappal való elégedettség visszamérését is 
szolgálta. 

Adott évi publikációk, adatközlések 

A KSH 293 magyar nyelvű és 251 angol nyelvű kiadványt jelentett meg. Az összefoglaló 
online táblagyűjteményben, a STADAT-ban 1170 tábla frissült (magyarul, angolul), összesen 
3904 alkalommal. A Tájékoztatási adatbázisban 373 adatkör frissítése történt meg, szintén 
magyarul és angolul. Honlap aloldalak készültek eseményekhez, összeírásokhoz 
kapcsolódóan. Havi, illetve kéthavi gyakorisággal kiadásra került 4 folyóirat. 34 magyar és 28 
angol nyelvű vizualizációs anyag, infografika, interaktív grafikon, interaktív alkalmazás 
készült. Ezen felül a témakörös oldalakon 116 interaktív ábrán (magyarul, angolul) kerülnek 
bemutatásra egy-egy témakör kulcsmutatói. 

Médiamegjelenések, sajtóesemények interjúk 

Összesen több mint 28 ezer esetben említette a sajtó 2019 során a KSH tevékenységét. A 
KSH munkatársaival 236 interjú készült. A 7 megyére elkészült, a térségek legnagyobb 
vállalkozásait bemutató Top 100 kiadványt előadás keretében ismertette a KSH 6 város 
rendezvényein: Veszprémben, Kecskeméten, Szombathelyen, Szegeden, Békéscsabán és 
Székesfehérváron. Az eseményeken összesen 450 fő vett részt. A KSH ezen kívül részt vett a 
Könyvhéten és Házasság hete rendezvénysorozaton is. A KSH Facebook oldalának 2019 
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decemberében összesen több mint 9 ezer követője volt, ez több mint négyszerese az előző évi 
adatnak. 

Médiamegjelenések, 2019 
Médiaforrás összesen átlagosan, naponta 
Internet 20 550 56 
Országos sajtó 2 366 6 
Regionális sajtó 2 672 7 
Rádió  1 989 5 
Televízió 585 2 
Összesen 28 162 76 

 

Honlaplátogatottság 

A KSH honlapján 2019 során 5,6 millió oldalmegtekintést regisztráltunk. 1,9 millió külső 
felhasználó kereste fel a honlapot. A leggyakrabban látogatott menüpontok a honlapon az 
ELEKTRA elektronikus adatgyűjtési rendszer nyitóoldala, valamint a Gyorstájékoztatók. Az 
angol nyelvű oldalt 2019 folyamán félmillióan keresték fel. 

Ügyfélforgalom 

Elsődlegesen a tájékoztatási érintettségű ügyeket figyelembe véve a honlap „Lépjen velünk 
kapcsolatba” felületén keresztül 3712 esetben kértek tájékoztatási ügyekben információt, 
illetve adatokat a felhasználók 2019 során, míg telefonon 2794 esetben keresték tájékoztatási 
céllal a KSH-t. A budapesti Információszolgálatot 132 esetben személyesen keresték fel. 

Kutatószobai hozzáférés 

A KSH kutatószobáiban összesen 60 kutatás volt folyamatban 2019-ben. A leggyakrabban 
kutatott adatállományok 2019-ben a mikrocenzus, a népszámlálás, a Háztartási költségvetési 
és életkörülmény felvétel, a munkaerő-felmérés, az információ-kommunikációs statisztika és 
a lakásfelmérés voltak. 

Nemzetközi szervezeteknek történő adatszolgáltatás 

A KSH 2019-ben az Eurostat felé összesen 1654 esetben adott át adatokat. Különböző 
gyakorisággal a KSH egyéb nemzetközi szervezeteknek is ad át adatokat, többek között az 
OECD-nek (főbb gazdasági indikátorok, fogyasztóiár-index) és az ENSZ-nek. 

Fejlesztések a tájékoztatásban 

A KSH honlapja 2019. december 14-én megújult. A honlapfejlesztés a felhasználók 
igényeinek és véleményének a figyelembevételével történt, azzal a céllal, hogy a felhasználók 
a leggyorsabban jussanak a legteljesebb információhoz egy-egy adat- vagy információigény 
kapcsán. A fejlesztések az alábbi területekre fókuszáltak: áttekinthetőbb menürendszer és új 
kereső, reszponzív kialakítás, valamint a vakok és gyengénlátók számára optimalizált, 
használható felület, témakörös oldalak, vagyis olyan gyűjtő aloldalak, amelyeken az egyes 
szakstatisztikai területekhez kapcsolódva az adott téma legfrissebb adataihoz, kiadványaihoz, 
vizualizációhoz közvetlenül juthat el a felhasználó. 

A fentieken túl a korábban statisztikai tükörként publikált elemzések formátuma is megújult, a 
pdf-et felváltotta a html-formátum, amelynek az időszerűség javítása és a folyamatosan 
változó fogyasztói szokásokhoz való alkalmazkodás a célja. Az új formátum interaktív ábrák 
alkalmazását is lehetővé teszi.  

A felhasználók számára a honlapon elérhetővé tette a KSH a korábbi véleménykutatások 
eredményeit és azok hasznosulását a transzparencia jegyében. A nem teljesített adatkéréseket 
gyűjtésre, rendszerezésre és visszacsatornázásra kerültek az adatfelvételek tervezéséhez. A 
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felhasználói elégedettség mérésére az egyes tartalmak értékelélését és fejlesztési javaslatok 
megfogalmazását lehetővé tevő eszköz került elhelyezésre a Kiadványtárban.  

Nemzetközi benchmarking keretében felmérte a KSH annak a lehetőségét, hogy milyen 
technikai eszközök állnak rendelkezésre a belső és felhasználók felé használt adatbázis 
fejlesztésére, illetve lecserélésére.  Az utóbbi a 2021-es Népszámlálás és a 2020-as 
Agrárcenzus tájékoztatásának előkészítését is szolgálta. 

A piacra kerülési idő csökkentése érdekében az adatelőállítási folyamat részleges 
felülvizsgálata zajlott, ennek eredményeként számos kiadvány megjelenési ideje a 2020-as 
Tájékoztatási tervben korábbra került. 

A KSH intenzívebbé tette tevékenységét a közösségi médiában, 2019-ben már a LinkedIn-en 
és Instagramon is kommunikált a felhasználókkal. 

Egyszerűsítésre és felgyorsításra került az adatkérések megválaszolásának folyamata, 
megfelelő kontrollpontokkal biztosítva a magasabb minőséget; a felhasználói visszajelzések 
alapján (1-től 5-ig terjedő skálán) 4,81-es értékelést kapott ez a szolgáltatás. 

A 2009-ben kitört világgazdasági válság nyomán indította el az IMF a speciális 
adatszolgáltatási standard legfelső szintjét, az úgynevezett SDDS+ adatszolgáltatási rendszert. 
Az ehhez csatlakozó országok statisztikai rendszereinek a nagyobb transzparencia érdekében 
még magasabb elvárásoknak kell megfelelniük; az érintett adatállományok statisztikai adat és 
metaadat-csere rendszerben (SDMX) való közzétételét megkívánó átállásra – az adatok egy 
részét szolgáltató további szervezetekkel szorosan együttműködve – 2019 folyamán felkészült 
a KSH. 

Nemzetközi szerepvállalás 

A KSH 2019-ben is több, az Európai Unió által finanszírozott statisztikai fejlesztési 
együttműködésben vállalt szerepet, ami mind a KSH, mind pedig a közreműködő szakértők 
szakmai presztízsét növelte. Ezen szakmai kapcsolatok elsősorban a nyugat-balkáni térségre 
terjednek ki, de egyre nagyobb számban fogad a KSH delegációkat a Keleti Partnerség 
(STEP) országaiból is. 

2019. júniusban zárult a KSH által vezetett YOUMIG project, (YOUMIG: A fiatalok 
nemzetközi vándorlásával kapcsolatos intézményi eszköztár és szolgáltatások fejlesztése a 
Duna Régió településein), amelyben egy komplex, transznacionális együttműködés keretében 
a Duna Régió 8 országának 19 partner-intézménye dolgozott együtt. Az Európai Unió által 
támogatott projekt fő célkitűzése a helyi önkormányzatok abbéli támogatása volt, hogy tőkét 
tudjanak kovácsolni a fiatalok vándorlásában rejlő lehetőségekből, illetve hatékonyabban 
tudják kezelni az ebből fakadó kihívásokat, ezáltal növelve a Duna Régió versenyképességét. 
A két és fél évig tartó projekt során a résztvevő országok statisztikai és/vagy társadalomkutató 
intézetei, illetve települési önkormányzatai (Magyarország esetében Szeged város 
önkormányzata) közös erőfeszítéseinek köszönhetően sor került többek között az adott 
települések helyzetének kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való felmérésére, a hiányzó – de 
nélkülözhetetlennek ítélt – helyi szintű statisztikai adatok közös módszertan alapján történő 
előállítására, illetve az önkormányzatok szervezeti felépítésének fejlesztésére és a vonatkozó 
helyi stratégiák kialakítására. A projektben a KSH számos szakértője vett részt és több, a 
projekttel kapcsolatos publikáció is megjelent. A sikeres szakmai megvalósulás és az elért 
értékes eredmények mellett a partnerség kiválóan használta fel a Duna Transznacionális 
Program által biztosított 486 ezer eurós támogatást, a maximálisan lehívható támogatás közel 
96%-os teljesítése a Duna Program projektjei közül kiemelkedőnek mondható. 

A KSH vezetői és szakértői a szükséges hazai szakmai egyeztetéseket követően a 2019. évben 
is ellátták hazánk érdekeinek képviseletét a különböző uniós és más nemzetközi statisztika 
szakmai fórumokon. 
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A KSH elnöke 2013 óta az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság választott tagja. A 
testület tagjaként jelentős szerepet vállal a statisztikai információs politikájában 
megfogalmazott stratégiai célkitűzések és prioritások összehangolásában, beleértve a 
statisztikai információs politikával kapcsolatos valamennyi statisztikai területet. 

Jelentős szakmai elismerés, hogy a KSH elnöke a Nemzetközi Statisztikai Intézet (angolul 
International Statistical Institute, továbbiakban: ISI) 62. alkalommal megrendezett 
konferenciáján, mint az ISI Tanácsának tagja, illetve az ISI 2019-2021-es időszakra 
megválasztott alelnöke vett részt. 

A KSH 2019-ben is több magas szintű nemzetközi konferenciát és szakmai workshopot 
szervezett, többek között munkaerő-felmérés, statisztikai adat és metaadat-csere és a 
Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 – Agenda témájában. 

A KSH szakértői az uniós és a csatlakozás előtt álló országok munkatársainak tanfolyamokat, 
képzéseket is tartottak, támogatva ezzel a tapasztalatcserét, a felzárkózást és a tudásátadást. A 
nemzetközi partnerség keretében többek között Koszovóból, Örményországból, 
Lettországból, Albániából érkeztek tanulmányi útra látogatók, mezőgazdasági regiszter, 
agrárcenzus, tápanyagmérlegek, a nemi alapú erőszakban való érintettség, hulladékstatisztika 
témakörökben. 2019 májusában Budapesten került megrendezésre az LFS Methodology 
workshop (Munkerő-felmérés módszertani műhely). Belgrádban külföldi szakértésre került 
sor forrás-felhasználás táblák témakörben. A KSH 2019-ben 169 szakértőt küldött ki 
328 nemzetközi rendezvényre, ami összesen 380 külföldi kiküldetést eredményezett. 

Oktatás, felhasználói tudásbővítés 

Statisztikai jártasságfejlesztés 

A KSH a korábbi évek hagyományait követve 2019 őszén hatodszor hirdette meg 
középiskolai statisztikai vetélkedőjét, a STAT WARS-t. A verseny célja a statisztikai kultúra 
terjesztése, a diákok statisztika ismereteinek bővítése, a statisztika mindennapi 
hasznosságának bemutatása. A korábbi évekhez hasonlóan mintegy 150 négy fős csapat 
nevezett a versenyre, mely 2019-ben – a korábbiaktól eltérően – két korosztály: 9-10. 
évfolyamos, illetve 11. és magasabb évfolyamos csapatok számára került kiírásra. Amellett, 
hogy a korosztályok dobogósai értékes nyereményben részesültek, a kategóriák első két-két 
helyezettje 2020-ban az EUROSTAT által meghirdetett statisztikai verseny európai 
fordulójában is megmérettetheti magát. A nemzetközi versenyre 9-10. évfolyamosok közül 
egy, a 11. és magasabb évfolyamosok közül két csapat nevezett. 

A KSH által szervezett versenyen túl középiskolák meghívását is teljesíti a statisztikai 
ismeretek terjesztésének céljából. 2019-ben a PÉNZ7 programsorozat keretében egy győri 
középiskola diákjai számára statisztikai vetélkedőt szervezett 80 versenyző részvételével. 

A KSH több felsőoktatási partnerrel együttműködve 2018 után 2019-ben ismét megszervezte 
a STAT WARS UNI elnevezésű statisztika versenyt. A megmérettetéssel a KSH szándéka a 
nappali tagozatos MSc-s hallgatók statisztikai jártasságának fejlesztése mellett a statisztikai 
kultúra népszerűsítése. A 2019-ben nevező 40 MSc-s csapat a gazdaság-, a társadalom-, és a 
területi statisztika körében mérte össze a tudását. A versenyben elért eredményeik alapján az 
első három helyezett csapat értékes díjazásban részesült. A felsőoktatási intézményekkel való 
közös versenyszervezés hozzájárult a KSH és az egyetemek közötti kapcsolatok 
megerősítéséhez is. 

Belső és egyéb képzési tevékenység 

A munkatársak egyéni továbbképzési tervei határidőre elkészültek, az évközi módosítások 
folyamatosan rögzítésre kerültek. Összesen 1439 közszolgálati-, kompetenciafejlesztő, illetve 
vezetőképzés teljesítése került rögzítésre 49 különböző képzés esetében az éves egyéni 
továbbképzési tervekben. 
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Elkészült és az Elnöki Értekezlet által elfogadásra került a 2018. évi részletes képzési 
beszámoló, valamint a 2019. évi KSH-Iskola képzési programkínálat. A KSH 62 kurzust 
szervezett meg és tartott nyilván belső továbbképzések keretében 1111 résztvevővel. 
Összesen 927 oktatott órára került sor. Valamennyi belső képzés elbírálásra és nyilvántartásba 
vételre került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által. 149 fő vett részt pályaorientációs 
képzésben és a beilleszkedésükre, karrier-elképzeléseikre, motivációikra vonatkozó 
vizsgálatban (megtartó beszélgetés). 

Egyetemi együttműködések 

A Budapesti Gazdasági Egyetem és a KSH közös tanszékének (Alkalmazott Statisztika 
Kihelyezett Tanszék) feladata, hogy átadja a statisztika tudományának műveléséhez 
elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismereteket, gyakornoki programokat kínáljon, 
valamint támogassa a főiskolai hallgatók TDK dolgozatainak, szakdolgozatainak elkészítését. 
A kihelyezett tanszéken a KSH munkatársai oktatnak. 

A KSH és a területi kutatásokkal foglalkozó egyetemi tanszékek, doktori iskolák, valamint 
kutatóintézetek részvételével 2019. március 21-én megalakult a Térstatisztikai Műhely. Célja 
a szakmai párbeszéd erősítése, továbbá a KSH és a kutatók közötti együttműködés 
elmélyítéséhez keret biztosítása. A KSH eddig 23 partnerintézménnyel írt alá együttműködési 
megállapodást. 

Koordinációs tevékenység 

Akkreditáció 

Az Stt. megerősítette a KSH koordinációs szerepkörét a Hivatalos Statisztikai Szolgálatban (a 
továbbiakban: HSSz), ennek alapján jogkört biztosított a KSH elnökének, hogy a törvényben 
meghatározott akkreditációs eljárás lefolytatásának eredményeként döntsön arról, mely 
szervezet folytathat a HSSz tagjaként hivatalos statisztikai tevékenységet. 

Ez alapján a HSSz-hez tartozó szervezetek hivatalos statisztikai tevékenységére vonatkozó 
akkreditációs vizsgálatok lefolytatását a Stt. rendelte el, célként kitűzve a tagok statisztikai 
tevékenységének feltérképezését, folyamatainak vizsgálatát, a jó gyakorlatok összegyűjtését, 
az esetleges hiányosságok pótlását, az elmaradott területek, kompetenciák felzárkóztatását, 
illetve lehetőség szerint egyes folyamatok egységessé tételét a szervezetek statisztikai 
tevékenységében. 

A 2018-as HSSz szintű akkreditációs eljárások folytatásaként a KSH öt szervezet 
akkreditációjában végzett koordinációs tevékenységet 2019-ben, ezzel a HSSz valamennyi 
tagja vonatkozásában megtörtént az akkreditáció, melynek alapján valamennyi akkreditált 
szervezet a HSSz tagja maradt. 

Az akkreditációs eljárásokban a KSH fő feladatát a Bizottságok adminisztratív támogatása, 
közvetítés a szervezetek kapcsolattartói és a Bizottságok tagjai között, illetve a KSH által a 
Bizottságokba delegált szakértők tevékenysége tette ki. A koordinációs tevékenység további 
részei a Bizottságok munkájának megszervezése, a vizsgált szervezetekkel való 
kapcsolatfelvétel, az eljárások mindennemű dokumentumainak kezelése voltak.  

A koordinációs tevékenység magában foglalta az elkészült akkreditációs jelentések útjának 
felügyeletét a vizsgált szervezetnek való visszamutatástól a KSH elnökének aláírásán át a 
KSH honlapján való közzétételig. Ezeken felül az eljárásokkal kapcsolatos utókövetés is 
megkezdődött már 2019-ben. 

A Bizottságok által megfogalmazott ajánlások végrehajtására fejlesztési intézkedési tervek 
álltak össze a szervezeteknél, melyek teljesülésének első körös nyomon követése egy erre a 
célra rendszeresített státuszjelentő táblával levelezés útján történt meg. 
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Eurostatnak történő adatszolgáltatás során a HSSz-nek nyújtott támogatás 

A nemzetközi adatszolgáltatásban megjelenő koordinációs tevékenység az eDAMIS felület 
használatában nyújtott segítség volt. A HSSz tagjai és háttérintézményei 2019-ben 2104 darab 
adatszolgáltatást teljesítettek az Eurostat felé, 616 adatbázisra (dataset) vonatkozóan. 

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT) működése 

Az NSKT-t érintő fő koordinációs tevékenységek 2019-ben az akkreditáción kívül az alábbiak 
voltak: 

− OSAP-tájékoztató esemény megszervezése, amelyen tájékoztatást adtunk az 
adatfelvételek tervezésével összefüggő legfontosabb elvekről, újdonságokról, gyakorlati 
tudnivalókról. 

− eDAMIS workshop megszervezése, amelyen a résztvevők támogatást kaptak az eDAMIS 
rendszeren keresztül történő adatküldéshez, illetve bemutatásra kerültek az Eurostat 
által tervezett változások. 

− Országos Statisztikai Tanács-NSKT együttes ülések (2 alkalom) összehívása. 

 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 10 020,3 millió 
forint volt, ebből a személyi juttatások 6204,5 millió forintot, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1231,4 millió forintot, a dologi kiadások 1841,0 
millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,7 millió forintot, a beruházások 689,9 
millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 32,8 millió 
forintot tettek ki. 

Az Intézmény eredeti bevételi előirányzata 767,6 millió forint, támogatási előirányzata 9252,7 
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 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 10 020,3 767,6 9 252,7 6 204,5 1 022 

Módosítások jogcímenként          

- Szabadságmegváltás előirányzatosítása 105,8 0,0 105,8 88,5 0 

- Létszámcsökkentés 2019. évi 
többletkiadásai 

339,6 0,0 339,6 284,2 0 

- Kit. hatálybalépésével kapcsolatos 
illetményemelés többletkiadásainak 
támogatása 

786,3 0,0 786,3 663,0 0 

-  1218/2019. (IV.  23.) Korm. hat. és 
1714/2019. (XII.  17.) Korm. hat. alapján a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja 
miatti előirányzat-átcsoportosítás 

1,6 0,0 1,6 1,4 0 

- 1528/2019. (IX.  17.) Korm. hat. alapján a 
nemzeti számlákkal kapcsolatos 
feladatokhoz tartozó előirányzat-
átcsoportosítás 

86,8 0,0 86,8 73,8 0 
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- "Családbarát munkahelyek kialakításának 
és fejlesztésének támogatására" elnevezésű 
pályázatból adódó feladatokra EMMI-től 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

2,0 0,0 2,0 0,0 0 

- Szociális statisztikai évkönyv 
összeállításával és megjelentetésével 
kapcsolatos feladatokra EMMI-től kapott 
támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás 

3,0 0,0 3,0 2,4 0 

- PM-KSH megállapodás OSAP 1405 és 
OSAP 1668 feladat átvételéről 
(PM_SZERZ/257/2019) 

12,0 0,0 12,0 10,2 0 

- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan 
PM-től kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás (PM_SZERZ/482/2019) 

13,7 0,0 13,7 11,7 0 

- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás -247,1 0,0 -247,1 -41,7 -0 

- Egyéb működési többletbevételek 
(szolgáltatások, belföldi pályázatok) 

78,1 78,1 0,0 15,4 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -281,3 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 848,7 848,7 0,0 60,5 0 

2019. évi módosított előirányzat  12 050,8 1 694,4 10 356,4 7 092,6 1 022 

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 12 050,8 millió forintra, a bevételi 
előirányzat 1694,4 millió forintra, a támogatási előirányzat 10 356,4 millió forintra módosult. 

A KSH 2019. évi teljesítési adatai a 2018. évi teljesítési és a 2019. évi módosított előirányzati 
adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 9 744,1 10 020,3 12 050,8 11 804,3 121,1 98,0 

ebből: személyi juttatás 5 483,0 6 204,5 7 092,6 7 073,8 129,0 99,7 

Bevétel 1 396,4 767,6 845,7 845,7 60,6 100,0 

Támogatás 8 564,8 9 252,7 10 356,4 10 356,4 120,9 100,0 

Költségvetési maradvány 631,6 0,0 848,7 848,7 134,4 100,0 

Létszám (fő)  1 124** 1 022* 1 022 912** 81,1 89,2 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
A kifizetett személyi juttatások az előző évi 5483,0 millió forinthoz képest 29,0%-kal 
növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban a Kit. hatályba 
lépésével összefüggésben – 33,0%-kal növekedtek, míg a külső személyi juttatások 53,5%-kal 
csökkentek. A külső személyi juttatások csökkenését az adatgyűjtéshez kapcsolódó feladatok 
végrehajtásának átszervezése magyarázza. 

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1022 
fő volt. A 2019. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen álláshelyek, 
illetve a tartós távollétek miatt – 912 főt tett ki. A 2019. évi átlagilletmény az előző évhez 
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képest – elsősorban a Kit. hatályba lépésével összefüggésben bekövetkezett változások miatt 
– 38,5%-kal, 468 250 forintra nőtt. 

A dologi kiadások 2019. évi teljesítése (2601,3 millió forint) 140,1 millió forinttal (5,7%-kal) 
növekedett, mely az üzemeltetési anyagok beszerzésének, az egyéb szolgáltatási kiadások és a 
fizetendő ÁFA növekedésének, illetve az informatikai szolgáltatások és a szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások csökkenésének eredménye. 

A beruházások összege 244,2 millió forinttal (77,6%-kal) növekedett, a felújításoké pedig 
204,0 millió forinttal (76,7%-kal) csökkent a 2018. évi teljesítéshez képest, amelynek legfőbb 
oka az áthúzódó kifizetések évek közötti változása. 

A KSH a 2019. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően az alapfeladatok ellátásához 
szükséges speciális szoftverek beszerzésére, az informatikai háttér fejlesztésére, valamint a 
vagyonkezelt ingatlanokkal összefüggő gépészeti fejlesztésre fordította. 

Az előzőleg említett felhalmozási kiadásokkal összhangban az immateriális javak nettó értéke 
66,0 millió forinttal (42,5%-kal) növekedett.  

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások hatására – 26,9 
millió forinttal (0,9%-kal) növekedett. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 138,8 millió forinttal (25,7%-kal) 
csökkent, amely döntő részben az elavult, használatra alkalmatlan informatikai eszközök, 
szerverek selejtezésére vezethető vissza. 2019. évben a gépek, berendezések, felszerelések 
esetén a 0-ra leírt eszközök aránya a 2018. évi 69,1%-ról 73,9%-ra növekedett; az 
elhasználódottsági mutató 86,1%-ról 90,0%-ra növekedett. 

A költségvetési bevételek 2019. évi teljesítése (845,7 millió forint) 550,7 millió forinttal 
csökkent 2018. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az európai uniós 
pályázati forrásokból realizált egyszeri bevételek csökkenése. 

A 2019. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 0,4 millió forint bevétel keletkezett, 
melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az Intézmény. 

2019. évben 38 ezer forint értékvesztés elszámolására került sor, behajthatatlan követelés 13,3 
millió forint volt, mely nagyrészt egy felszámolás kapcsán merült fel. 

Az Intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 848,7 millió forintot tett ki, amelyből 25,2 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege – az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján – a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlájára 2019. április 3-án átutalásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 6,0 millió forint kötelezettségvállalás 
meghiúsult, emiatt – az Ávr. 152. § (2) bekezdésére tekintettel – a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlájára 2019. augusztus 27-én átutalásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány meghiúsult kötelezettségvállaláson 
felüli összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes 
körűen felhasználásra került. 

Az Intézmény 2019. évi költségvetési maradványából (246,5 millió forint) 162,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány döntő 
részben a 2019. évben megrendelt, szerződött, ám pénzügyileg nem teljesült tételekből 
keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap 
részére 2020. április 2-án átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezésének főbb okai az alábbiak: 

− az európai uniós pályázatok alapján kapott és még fel nem használt előleg; 

− a pénzügyi teljesítések egy része előre nem látható okokból áthúzódott a 2020. évre. 
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A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi 
XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 millió forint induló tőkével 
megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára 
előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2019. évben a KSH-tól 978,2 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. 

2019-ben a beiratkozott olvasók száma – a 2018. évi 5292 főhöz képest – 6399 fő volt, azaz 
20,9%-kal nőtt az olvasók száma. A kölcsönzött dokumentumok száma – a 2018. évi 87 238 
darabhoz képest – 79 314 db volt, 9,1%-kal kevesebb a 2018. évinél. A könyvtárhasználat 
intenzitása – 2018. évvel ellentétben – 2019. évben csökkent. 

Szakterületi kompetenciaközpontként az Intézmény 2019-ben tizennyolc alkalommal tartott 
könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 
350 főnek, ez 45,8%-os növekedést jelent 2018. évhez képest. A KSH Könyvtár 
továbbfejlesztette az óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak kidolgozott játékos 
könyvtárismertetőjét, megcélozva ezzel a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztályt. Az új 
foglalkozáson öt gimnáziumi osztály vett részt. 

A KSH Könyvtár állománya 2019-ben 15 619 db dokumentummal gyarapodott, év végén az 
on-line adatbázisból elérhető összes példány 988 352 db volt. 

Az Intézmény a 2019. év folyamán egy 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 200,9 millió 
forint volt, ebből a személyi juttatások 142,9 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 26,2 millió forintot, a dologi kiadások 31,8 millió forintot tettek 
ki. 

Az Intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 
195,9 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 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

200,9 5,0 195,9 142,9 45 

Módosítások jogcímenként      
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-  324/2018. (XII.  30.) Korm. rendelet 
szerinti minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti 
előirányzat-átcsoportosítás 

2,9 0,0 2,9 2,5 0 

- 1218/2019. (IV.  23.) Korm. hat. és 
1714/2019. (XII.  17.) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációja miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

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

- Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer működtetésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezettől 
kapott támogatás miatti előirányzat-
átcsoportosítás 

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

- Fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás 

114,3 0,0 114,3 41,2 0 

- Egyéb működési többletbevételek 
(ÁFA visszaigénylés; személyi 
jövedelemadó 1%-nak felajánlása) 

7,0 7,0 0,0 1,9 0 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -5,1 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 100,7 100,7 0,0 4,3 0 

2019. évi módosított előirányzat  429,8 112,7 317,1 188,1 45 

A kiadási előirányzatok 228,9 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 107,7 millió forinttal, a 
támogatások 121,2 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási 
előirányzatok 429,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 112,7 millió forintra, a 
támogatások 317,1 millió forintra változtak. 

Az Intézmény 2019. évi teljesítési adatai a 2018. évi teljesítési és a 2019. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 272,1 200,9 429,8 426,1 156,6 99,1 

ebből: személyi juttatás 157,7 142,9 188,1 188,1 119,3 100,0 

Bevétel 13,1 5,0 12,0 12,0 91,6 100,0 

Támogatás 321,0 195,9 317,1 317,1 98,8 100,0 

Költségvetési maradvány 38,7 0,0 100,7 100,7 260,2 100,0 

Létszám (fő)  42** 45* 45 41**  97,6 91,1 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
A 2019. évi kiadási teljesítés a 2018. évi teljesítés 156,6%-át tette ki, melyet mind a személyi 
juttatások, mind a dologi kiadások között felmerülő egyszeri, rendkívüli tételek magyaráznak 

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 157,7 millió forinthoz képest 30,4 millió forinttal 
(19,3%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 30,7 millió 
forinttal (20,3%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 0,3 millió forinttal (4,8%-
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kal) csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak 
növekedését a garantált bérminimum emelkedése mellett egyszeri juttatások (jutalom, 
ruházati költségtérítés, gyereknevelési és iskolakezdési támogatás) magyarázzák. 

Az Intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi 
létszám 45 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos 
statisztikai állományi létszám azonban 41 főt tett ki. 

Az Intézmény munkatársainak 2019. évi átlagilletménye – elsősorban a garantált bérminimum 
emelkedésének köszönhetően – az előző évhez képest 2,3%-kal, 273 819 forintra növekedett. 

A dologi kiadások 2019. évi teljesítése 70,5 millió forinttal (163,2%-kal) haladja meg a 2018. 
évi teljesítést, amit elsősorban egyszeri, rendkívüli tételek (az Intézmény épületén a 
falvizesedés elleni vízszigetelés, festés, valamint a törökbálinti raktárban a könyvállomány 
portalanítása) magyaráznak. 

2019. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 85,7 millió forint volt, amelyet az Intézmény 
belső terek korszerűsítésére, törökbálinti raktárának hő- és vízszigetelésére, honlapjának és 
szoftverének modernizálására, valamint könyvek beszerzésére fordított. A beruházásoknak és 
felújításoknak köszönhetően az Intézmény ingatlanjainak és vagyoni értékű jogainak bruttó 
értéke 42,1 millió forinttal növekedett 2019. évben. Az immateriális javak esetén 2019. évben 
a 0-ra leírt eszközök aránya a 2018. évi 100,0%-ról 2019-ben 15,9%-ra; az elhasználódottsági 
mutató 100,0%-ról 73,9%-ra csökkent. 

Az Intézmény költségvetési bevételei 1,1 millió forinttal (8,4%-kal) maradtak el a 2018. évi 
teljesítéstől, amely két tényező együttes hatásának eredménye: egyrészt nőttek az Intézmény 
működési bevételei, elsősorban a szolgáltatások teljesítéséből adódóan, másrészt az Országos 
Dokumentumellátási Rendszer 2017. évi működtetéséhez nyújtott támogatás 2018. évben 
államháztartáson belüli pénzeszközátvételként teljesült, a 2019. évre vonatkozó támogatás 
ugyanakkor 2019. év végén költségvetési támogatásként érkezett be, ami csökkentette a 
költségvetési bevételek előző évhez viszonyított teljesítését. 

Az Intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 100,7 millió forintot tett ki, amelyből 
100,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. 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 költségvetési 
maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra 
2019. év folyamán teljes körűen felhasználásra került. 

Az Intézmény 2019. évi költségvetési maradványa (3,7 millió forint), amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt és az Országos Dokumentumellátási Rendszer 
működtetéséhez nyújtott támogatás december végi utalása miatt keletkezett. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap részére 2020. április 6-án átutalásra került. 

 

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 

Intézmény neve: KSH Népességtudományi Kutató Intézet 

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700 
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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 2019-ben 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 rövid- és középtávon fellépő társadalmi kihívásokra, a kutatási lehetőségekre és igényekre 
reagálva egészítette ki kutatási profilját az alapkutatásokhoz igazodó, ám azokat ki is egészítő 
program- és projektkutatásokkal. 

Az Intézet 2019. 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 2019. évben az első két hullám, a várandós 
és a féléves kutatások lebonyolítása és lezárása, valamint a másféléves gyermekeket vizsgáló 3. 
hullám kutatási anyagainak kidolgozása és az adatfelvétel elindítása volt az Intézet fő feladata. 

Az alkalmazott demográfiai kutatások területén a Belügyminisztérium részére roma népesség-
előreszámítást készített az Intézet, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részére pedig elemzés 
készült Kárpát-medencei magyar népesség-előrebecslés (korosztályos) címmel. A Kopp Mária 
Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felkérésére öt elemzés készült el 
termékenység és párkapcsolatok területén. 

A 2019-es év kiemelkedő eseménye volt a Pécsett megrendezésre került 3. Nemzetközi 
Történeti Demográfiai Konferencia (ESHD – European Society of Historical Demography: 
www.eshd2019.hu), amelynek hazai szakmai szervezője az Intézet volt. Az ESHD 
konferenciája a történeti demográfia legrangosabb európai seregszemléje, ahol a résztvevők a 
legújabb kutatási eredményeiket mutatják be. A konferencián mintegy 160 résztvevő szerepelt, 
Európa mellett az USA-ból, Kínából, Kanadából is érkeztek résztvevők. 

2019. évben tizenegy önálló kiadványa jelent meg az Intézetnek, ezen túl az Intézet kutatói 
több, mint hatvan tudományos publikáció szerzői, társszerzői voltak. 

 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 168,9 millió 
forint volt, ebből a személyi juttatások 120,4 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 22,8 millió forintot, a dologi kiadások 25,7 millió forintot tettek 
ki. 
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Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 35,5 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 
133,4 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 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 168,9 35,5 133,4 120,4 24 

Módosítások jogcímenként      

- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás  0,7 0,0 0,7 0,0 0 

- Egyéb működési többletbevételek (operatív 
programhoz kapcsolódó támogatási szerződés 
– KOHORSZ felvétel, működési bevételek) 
miatti előirányzat-módosítások 

202,5 202,5 0,0 93,6 5 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -22,7 0 

- Előző évi maradvány igénybevétele 331,9 331,9 0,0 222,0 9 

2019. évi módosított előirányzat  704,0 569,9 134,1 413,3 38 

A kiadási előirányzatok 535,1 millió forinttal, bevételi előirányzatok 534,4 millió forinttal, a 
támogatások 0,7 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási 
előirányzatok 704,0 millió forintra, a bevételi előirányzatok 569,9 millió forintra, a 
támogatások 134,1 millió forintra változtak. 

Az Intézet 2019. évi teljesítési adatai a 2018. évi teljesítési és a 2019. évi módosított 
előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
*** 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 296,6 168,9 704,0 419,8 141,5 59,6 

ebből: személyi juttatás 192,7 120,4 413,3 263,2 136,6 63,7 

Bevétel 350,0 35,5 238,0 238,0 68,0 100,0 

Támogatás 135,0 133,4 134,1 134,1 99,3 100,0 

Költségvetési maradvány 143,5 0,0 331,9 331,9 231,3 100,0 

Létszám (fő)  31** 24* 38 33**  106,5 86,8 

*     eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**   tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
*** megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
A kiadások az előző évhez viszonyítva 123,2 millió forinttal (41,5%-kal) növekedtek, ezen 
belül a személyi juttatások 70,5 millió forinttal (36,6%-kal) növekedtek, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,8 millió forinttal (11,2%-kal), a dologi 
kiadások 15,4 millió forinttal (26,2%-kal), az egyéb működési célú kiadások 0,7 millió 
forinttal (140,0%-kal), a beruházások pedig 31,8 millió forinttal (1870,6%-kal) haladták meg 
az előző évi teljesítést. 
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A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – egyrészt a KOHORSZ-
hoz kapcsolódó támogatási szerződés terhére határozott időre alkalmazott munkatársak, 
másrészt egyszeri tételek (pl. normatív jutalom, ruházati hozzájárulás) miatt – 33,7 millió 
forinttal (23,2%-kal), a külső személyi juttatások – elsősorban a KOHORSZ projekt 
végrehajtása érdekében megkötött megbízási szerződések miatt – 36,8 millió forinttal (78,0%-
kal) növekedtek. 

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 24 
fő volt. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 33 főt tett ki, amelynek 
legfőbb oka, hogy a 2019. évben folytatódott KOHORSZ támogatási szerződés terhére 
határozott időre munkatársak kerültek alkalmazásra. 

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – jogszabályban előírt, illetve munkáltatói 
intézkedések miatt – az előző évhez viszonyítva 8,0%-kal 395 158 forintra növekedett. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését a személyi 
juttatások összegének növekedése magyarázza. 

Az Intézet dologi kiadásai 15,4 millió forinttal (26,2%-kal) növekedtek az előző évhez 
viszonyítva elsősorban az egyszeri számlás bevételekhez kapcsolódóan fizetendő ÁFA miatt. 

Az Intézet felhalmozási kiadásainak 31,8 millió forinttal történt növekedését a KOHORSZ 
projekt, valamint a rendkívüli bevételek magyarázzák. Az összeget az Intézet a KOHORSZ 
projekt végrehajtásához szükséges informatikai eszközökre, személygépkocsi vásárlására, 
valamint az elhasználódott bútorok cseréjére költötte. 

Az Intézet 2019. évi költségvetési bevételei 112,0 millió forinttal (32,0%-kal) maradtak el a 
2018. évi teljesítéstől, tekintettel arra, hogy az Intézet által 2018. évben a KOHORSZ 
programmal összefüggésben eseti jelleggel realizált bevételek 2019. évben kisebb összegben 
teljesültek. 

Az Intézet 2018. évi költségvetési maradványa (331,9 millió forint), amelyből 331,4 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
(0,5 millió forint) 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 kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2019. év 
folyamán került felhasználásra. 

Az Intézet 2019. évi költségvetési maradványa 284,2 millió forint, amelyből 280,7 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (3,5 
millió forint) az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap 
részére 2020. április 8-án átutalásra került. A maradvány keletkezésének főbb okai az 
alábbiak: 

− KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2020. évre áthúzódó 
felhasználása; 

− egyéb projektekre tekintettel kapott előlegekkel összefüggő pénzügyi teljesítések egy 
része áthúzódott a 2020. évre. 
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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 

695,2 978,5 978,2 

6.3 Fejezeti általános tartalék 0,0 9,8 9,8 

6. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
összesen 

695,2 988,3 988,0 

 

6. cím 1. alcím STATISZTIKAI ELEMZ Ő KÖZPONT KFT. TÁMOGATÁSA 

Az Stt. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. 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 2019. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint 
alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 695,2 0,0 695,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány igénybevétele 150,2 150,2 0,0 

- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás 132,8 0,0 132,8 

- Egyéb többletbevétel 0,3 0,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 978,5 150,5 828,0 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi teljesítési adatai a 2018. évi teljesítési és a 2019. évi 
módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 753,9 695,2 978,5 978,2 129,8 100,0 

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

Bevétel 0,0 0,0 0,3 0,3 - 100,0 

Támogatás 857,2 695,2 828,0 828,0 96,6 100,0 

Költségvetési maradvány 46,9 0,0 150,2 150,2 320,3 100,0 

* megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. 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) 978,2 0,0 978,2 

Összes kifizetés 978,2 0,0 978,2 

 

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó 2019. évi statisztikai közfeladatokra – egyedi 
döntéssel 828,0 millió forint támogatást hagyott jóvá A kedvezményezett gazdasági társaság 
az előírt közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette. 

Az alcím 2018. évi költségvetési maradványa 150,2 millió forintot tett ki, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. A kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban 
foglalt feladatokra a 2019. év folyamán került felhasználásra. 

Az alcím 2019. évi költségvetési maradványa 0,3 millió forintot tett ki, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
átutalása a Központi Maradványelszámolási számlára 2020. április 6-án megtörtént. 

 

6. cím 3. alcím FEJEZETI ÁLTALÁNOS TARTALÉK 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú 
mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok címében nem szerepelt 
ilyen alcím. Az alcím év közbeni újra létrehozását a 2018. évi maradvány 2019. évi befizetése 
magyarázta.  

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint 
alakultak: 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány igénybevétele 9,8 9,8 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 9,8 9,8 0,0 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi teljesítési adatai a 2018. évi teljesítési és a 2019. évi 
módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak: 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 
* 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 9,8 9,8 - 100,0 

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

Támogatás 9,8 0,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 9,8 9,8 - 100,0 

* megegyezik a 2019. évi törvényi módosított előirányzattal 
 

Az alcímen 2018. évben 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
képződött, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap részére került 2019. április 4-én átutalásra. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KIADÁSOK 11 066,7 11 085,3 -- 13 638,21 448,8315,31 323,511 085,3 14 172,9

1. Költségvetési szerv 10 312,8 10 390,1 -- 12 650,21 448,822,21 323,510 390,1 13 184,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 5 833,4 6 467,8 -- 7 525,185,227,21 113,86 467,8 7 694,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 278,1 1 280,4 -- 1 555,491,47,0209,71 280,4 1 588,5

01/03  Dologi kiadások 2 563,2 1 898,5 -- 2 789,2988,726,5--1 898,5 2 913,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1,8 0,7 -- 34,734,3----0,7 35,0

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

02/06  Beruházások 352,0 689,9 -- 624,0206,6-64,9--689,9 831,6

02/07  Felújítások 267,8 20,0 -- 115,760,035,7--20,0 115,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5 32,8 -- 6,1-17,4-9,3--32,8 6,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 753,9 695,2 -- 988,0--293,1--695,2 988,3

753,9 695,2 -- 988,0--293,1--695,2 988,3

BEVÉTELEK 1 759,5 808,1 -- 1 096,0167,5120,4--808,1 1 096,0

1. Költségvetési szerv 1 759,5 808,1 -- 1 095,7167,5120,1--808,1 1 095,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 860,7 -- -- 1 441,31 281,3160,0---- 1 441,3

1. Költségvetési szerv 813,8 -- -- 1 281,31 281,3------ 1 281,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 46,9 -- -- 160,0--160,0---- 160,0

TÁMOGATÁSOK 9 887,8 10 277,2 -- 11 635,6--34,91 323,510 277,2 11 635,6

1. Költségvetési szerv 9 020,8 9 582,0 -- 10 807,6---97,91 323,59 582,0 10 807,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 867,0 695,2 -- 828,0--132,8--695,2 828,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 197,0 -- -- 986,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 197,0 -- -- 986,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 441,3 -- -- -- -- -- -- -- 534,7
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Központi Statisztikai Hivatal ( 01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés  - és feldolgozás )1

KIADÁSOK 9 744,1 10 020,3 -- 11 804,3872,0-161,61 320,110 020,3 12 050,8

1 Működési költségvetés 9 147,3 9 277,6 -- 11 177,7679,0-48,51 320,19 277,6 11 228,2

 / 1 Személyi juttatások 5 483,0 6 204,5 -- 7 073,8-201,5-21,31 110,96 204,5 7 092,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 228,4 5 526,0 -- 6 955,5------5 526,0 6 974,3

Külső személyi juttatások 254,6 678,5 -- 118,3------678,5 118,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 202,0 1 231,4 -- 1 470,035,2-2,5209,21 231,4 1 473,3

 / 3 Dologi kiadások 2 461,2 1 841,0 -- 2 601,3813,4-24,7--1 841,0 2 629,7

Készletbeszerzés 63,4 59,6 -- 84,5------59,6 84,5

Kommunikációs szolgáltatások 999,8 486,8 -- 877,5------486,8 877,5

Szolgáltatási kiadások 704,9 697,0 -- 833,4------697,0 853,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 129,2 121,2 -- 139,4------121,2 139,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 563,9 476,4 -- 666,5------476,4 675,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 0,7 -- 32,631,9----0,7 32,6

Nemzetközi kötelezettségek 0,6 0,7 -- 0,7------0,7 0,7

Elvonások és befizetések 0,2 -- -- 31,2-------- 31,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 0,7-------- 0,7

2 Felhalmozási költségvetés 596,8 742,7 -- 626,6193,0-113,1--742,7 822,6

 / 6 Beruházások 314,5 689,9 -- 558,7168,6-103,8--689,9 754,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése 71,6 177,9 -- 157,9------177,9 184,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 70,7 60,1 -- 37,4------60,1 37,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71,7 224,4 -- 118,9------224,4 246,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33,9 80,8 -- 126,4------80,8 126,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 66,6 146,7 -- 118,1------146,7 159,8

 / 7 Felújítások 265,8 20,0 -- 61,841,8----20,0 61,8

Ingatlanok felújítása 205,6 15,7 -- 48,7------15,7 48,7

Informatikai eszközök felújítása 3,7 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 56,5 4,3 -- 13,1------4,3 13,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5 32,8 -- 6,1-17,4-9,3--32,8 6,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

16,5 32,8 -- 6,1------32,8 6,1

BEVÉTELEK 1 396,4 767,6 -- 845,723,354,8--767,6 845,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 488,6 7,7 -- 30,723,0----7,7 30,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

488,6 7,7 -- 30,7------7,7 30,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 544,4 450,4 -- 524,2--73,8--450,4 524,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4,5 6,0 -- 3,6------6,0 3,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 388,8 314,8 -- 368,9------314,8 368,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 10,7 7,2 -- 10,4------7,2 10,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 106,8 87,3 -- 102,4------87,3 102,4

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,2 -- -- 0,6-------- 0,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 32,3 35,0 -- 38,3------35,0 38,3

5 Felhalmozási bevételek 1,0 2,0 -- 0,3---1,7--2,0 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,0 2,0 -- 0,3------2,0 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 334,5 275,5 -- 266,10,3-9,7--275,5 266,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 334,5 275,5 -- 266,1------275,5 266,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27,9 32,0 -- 24,4---7,6--32,0 24,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

27,9 32,0 -- 24,4------32,0 24,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 631,6 -- -- 848,7848,7------ 848,7

8 Maradvány igénybevétele 631,6 -- -- 848,7848,7------ 848,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 631,6 -- -- 848,7848,7------ 848,7

Maradvány igénybevétele 631,6 -- -- 848,7848,7------ 848,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 631,6 -- -- 848,7-------- 848,7

TÁMOGATÁSOK 8 564,8 9 252,7 -- 10 356,4---216,41 320,19 252,7 10 356,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 564,8 9 252,7 -- 10 356,4---216,41 320,19 252,7 10 356,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 564,8 9 252,7 -- 10 356,4---216,41 320,19 252,7 10 356,4

Központi, irányító szervi támogatás 8 564,8 9 252,7 -- 10 356,4---216,41 320,19 252,7 10 356,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 124,0 -- -- 912,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 848,7 -- -- -- -- -- -- -- 246,5

KSH Könyvtár ( 08121 Könyvtári tevékenység )4

KIADÁSOK 272,1 200,9 -- 426,1100,7124,83,4200,9 429,8

1 Működési költségvetés 234,3 200,9 -- 340,461,874,33,4200,9 340,4

 / 1 Személyi juttatások 157,7 142,9 -- 188,1-0,843,12,9142,9 188,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 151,5 139,6 -- 182,2------139,6 182,2

Külső személyi juttatások 6,2 3,3 -- 5,9------3,3 5,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

33,2 26,2 -- 37,72,48,60,526,2 37,7

 / 3 Dologi kiadások 43,2 31,8 -- 113,759,322,6--31,8 113,7

Készletbeszerzés 10,3 3,0 -- 32,0------3,0 32,0

Kommunikációs szolgáltatások 3,9 2,3 -- 6,2------2,3 6,2

Szolgáltatási kiadások 20,4 19,6 -- 54,9------19,6 54,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,2 0,1 -- 1,6------0,1 1,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8,4 6,8 -- 19,0------6,8 19,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- 0,90,9------ 0,9

Nemzetközi kötelezettségek 0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,6-------- 0,6

2 Felhalmozási költségvetés 37,8 -- -- 85,738,950,5---- 89,4

 / 6 Beruházások 35,8 -- -- 31,820,714,8---- 35,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 15,3-------- 15,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 26,3 -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,0 -- -- 10,5-------- 14,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,5 -- -- 5,2-------- 5,2

 / 7 Felújítások 2,0 -- -- 53,918,235,7---- 53,9

Ingatlanok felújítása 1,6 -- -- 43,2-------- 43,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,4 -- -- 10,7-------- 10,7

BEVÉTELEK 13,1 5,0 -- 12,0--7,0--5,0 12,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 10,0 5,0 -- 12,0--7,0--5,0 12,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 0,2 -- 0,2------0,2 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3,5 3,5 -- 4,1------3,5 4,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,2 1,0 -- 1,4------1,0 1,4

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 4,1 -- -- 5,2-------- 5,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,0 0,3 -- 1,1------0,3 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,7 -- -- 100,7100,7------ 100,7

8 Maradvány igénybevétele 38,7 -- -- 100,7100,7------ 100,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 38,7 -- -- 100,7100,7------ 100,7

Maradvány igénybevétele 38,7 -- -- 100,7100,7------ 100,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38,7 -- -- 100,7-------- 100,7

TÁMOGATÁSOK 321,0 195,9 -- 317,1--117,83,4195,9 317,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 321,0 195,9 -- 317,1--117,83,4195,9 317,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 321,0 195,9 -- 317,1--117,83,4195,9 317,1

Központi, irányító szervi támogatás 321,0 195,9 -- 317,1--117,83,4195,9 317,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 42,0 -- -- 41,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100,7 -- -- -- -- -- -- -- 3,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )5

KIADÁSOK 296,6 168,9 -- 419,8476,159,0--168,9 704,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 294,9 168,9 -- 386,3458,834,9--168,9 662,6

 / 1 Személyi juttatások 192,7 120,4 -- 263,2287,55,4--120,4 413,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145,5 112,4 -- 179,2------112,4 325,2

Külső személyi juttatások 47,2 8,0 -- 84,0------8,0 88,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

42,9 22,8 -- 47,753,80,9--22,8 77,5

 / 3 Dologi kiadások 58,8 25,7 -- 74,2116,028,6--25,7 170,3

Készletbeszerzés 2,5 1,8 -- 3,3------1,8 15,2

Kommunikációs szolgáltatások 2,9 1,2 -- 1,2------1,2 8,7

Szolgáltatási kiadások 34,8 13,4 -- 39,7------13,4 93,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5,9 3,0 -- 7,6------3,0 8,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12,7 6,3 -- 22,4------6,3 44,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 -- -- 1,21,5------ 1,5

Nemzetközi kötelezettségek 0,5 -- -- 0,7-------- 1,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,5-------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 1,7 -- -- 33,517,324,1---- 41,4

 / 6 Beruházások 1,7 -- -- 33,517,324,1---- 41,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1,5-------- 1,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,0 -- -- 11,4-------- 14,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,3 -- -- 13,5-------- 16,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,4 -- -- 7,1-------- 8,8

BEVÉTELEK 350,0 35,5 -- 238,0144,258,3--35,5 238,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 329,1 25,2 -- 169,4144,2----25,2 169,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

329,1 25,2 -- 169,4------25,2 169,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 12,6 8,5 -- 68,6--60,1--8,5 68,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 0,4 -- 0,2------0,4 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 9,5 6,3 -- 54,3------6,3 54,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2,6 1,7 -- 13,8------1,7 13,8

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 0,1 -- 0,2------0,1 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 7,6 1,8 -- -----1,8--1,8 --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7,6 1,8 -- --------1,8 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 143,5 -- -- 331,9331,9------ 331,9

8 Maradvány igénybevétele 143,5 -- -- 331,9331,9------ 331,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 143,5 -- -- 331,9331,9------ 331,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 
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módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 143,5 -- -- 331,9331,9------ 331,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 143,5 -- -- 331,9-------- 331,9

TÁMOGATÁSOK 135,0 133,4 -- 134,1--0,7--133,4 134,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 135,0 133,4 -- 134,1--0,7--133,4 134,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 135,0 133,4 -- 134,1--0,7--133,4 134,1

Központi, irányító szervi támogatás 135,0 133,4 -- 134,1--0,7--133,4 134,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 31,0 -- -- 33,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 331,9 -- -- -- -- -- -- -- 284,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )6

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

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási 
információgyűjtés, -feldolgozás )

16

KIADÁSOK 753,9 695,2 -- 978,2--283,3--695,2 978,5

1 Működési költségvetés 753,9 695,2 -- 978,2--283,3--695,2 978,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 753,9 695,2 -- 978,2--283,3--695,2 978,5

Elvonások és befizetések 6,6 -- -- ---------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 747,3 695,2 -- 978,2------695,2 978,2

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 46,9 -- -- 150,2--150,2---- 150,2

8 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 150,2--150,2---- 150,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 150,2--150,2---- 150,2

Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 150,2--150,2---- 150,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 46,9 -- -- 150,2-------- 150,2

TÁMOGATÁSOK 857,2 695,2 -- 828,0--132,8--695,2 828,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 857,2 695,2 -- 828,0--132,8--695,2 828,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 857,2 695,2 -- 828,0--132,8--695,2 828,0

Központi, irányító szervi támogatás 857,2 695,2 -- 828,0--132,8--695,2 828,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 150,2 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )36

KIADÁSOK -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 9,8-------- 9,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,8--9,8---- 9,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 9,8-------- 9,8

TÁMOGATÁSOK 9,8 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9,8 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9,8 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 9,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,8 -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/03/00/00 Fejezeti általános tartalék (229528) Új elem

Indoklás: Az új elem létrehozását a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosítása és befizetése magyarázza.
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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 2019. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

17 436 5001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 62 327 2814

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

768 176 46488

I.  besorolási osztály összesen 776 532 510175

II.  besorolási osztály összesen 46 659 40618

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

528 571 27768

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

800 664 302127

hivatali főtanácsos I. 1 109 961 530201

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

737 622 603155

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 147 544 70844

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

4 995 496 581881

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 34 242 4125

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

22 717 4906

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 12 193 4003

A, B fizetési osztály összesen 2 413 3111

C, D fizetési osztály összesen 33 639 61413

E - J fizetési osztály összesen 92 915 29926

kutató, felsőoktatásban oktató 93 080 14920

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 291 201 67574

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

64 582 65911

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

5 209 7551

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

59 241 94619

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 129 034 36031

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 5 415 732 616986

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

01 071

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 01 124

Üres álláshelyek száma az időszak végén 025

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

0986

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

70 483 79018
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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 2019. évben

XXXI.  fejezet

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal

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

17 436 5001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 62 327 2814

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

768 176 46488

I.  besorolási osztály összesen 776 532 510175

II.  besorolási osztály összesen 46 659 40618

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

528 571 27768

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

800 664 302127

hivatali főtanácsos I. 1 109 961 530201

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

737 622 603155

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 147 544 70844

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

4 995 496 581881

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

64 582 65911

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

5 209 7551

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

59 241 94619

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 129 034 36031

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 5 124 530 941912

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

998

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 042

Üres álláshelyek száma az időszak végén 25

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

912

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

8 124 1144

4 KSH Könyvtár

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 16 802 2453

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

22 717 4906

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 12 193 4003

A, B fizetési osztály összesen 2 413 3111

C, D fizetési osztály összesen 29 610 79612

E - J fizetési osztály összesen 50 981 73016

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 134 718 97241

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 134 718 97241

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

40

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 41
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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 2019. évben

XXXI.  fejezet

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

41

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 17 440 1672

C, D fizetési osztály összesen 4 028 8181

E - J fizetési osztály összesen 41 933 56910

kutató, felsőoktatásban oktató 93 080 14920

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 156 482 70333

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 156 482 70333

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

33

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 41

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

33

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

62 359 67614
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A Magyar Tudományos Akadémia – Széchenyi István alapítói szándékával összhangban – 
közel 200 éve folyamatosan megújulva szolgálja a tudást, a nemzetet és az egyetemes 
tudományt. Az Akadémia célja hozzájárulni az ország helyzetének és biztonságának 
erősítéséhez, a magyar nép életfeltételeinek, tudásának és képességeinek javításához. Az 
Akadémia küldetése évszázados hagyományaiból, a magyar tudomány eredményeiből, az 
akadémiai törvény felhatalmazásából és vállalt kötelezettségei iránti felelősségéből ered. Az 
Akadémia működése a tudományos tények, elvek és módszerek tiszteletén, valamint a nemzet 
iránti elkötelezettségen alapul. 
 

Összefoglaló megállapítások 
 

A 2019. év a Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) és az MTA fejezet 
intézményei számára költségvetési, gazdálkodási szempontból kihívásokkal teli, kockázatos, 
nehéz gazdálkodást hozó év volt. A fejezet 2019. évi költségvetése biztosította az MTA és 
intézményei számára a szakmai feladatellátás forrásait.  

Az MTA 2019. évi költségvetési adatainak elemzése alapján a következő főbb 
megállapítások tehetők: 

• Az MTA fejezet 2019. évi jóváhagyott költségvetési támogatása 12 079,1 millió Ft 
volt – ami főként a kutatóhálózat költségvetési támogatásának az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) költségvetésébe történő áthelyezése miatt– 69,9%-
kal alacsonyabb volt az előző évinél. Ebből az MTA fejezet irányítása alatt maradó 
költségvetési szervek (intézmények) támogatása 10 071,0 millió Ft, a fejezeti kezelésű 
támogatás összege 2 008,1 millió Ft volt, amelyből 1 100,0 millió forint az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztését szolgálta. 

• 2019-ben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény (Ktvtv.) szerint a fejezet tervezett bevétele 44 067,4 millió Ft volt, tervezett 
összkiadása pedig 56 146,5 millió Ft. Az Országgyűlés a 30/2019. (VII. 12.) 
határozatával a központi költségvetés címrendjét megváltoztatta, azt az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat (továbbiakban: ELKH) fejezettel egészítette ki. A kutatóhelyek 
költségvetését az ELKH fejezetbe helyezte át, az MTA Titkársága és az MTA 
Létesítménygazdálkodási Központ költségvetési kiadásait – ezzel együtt támogatását - 
223 966 000 forinttal csökkentette, áthelyezve a kiadási előirányzatokat, azok 
támogatásával együtt – az ELKH Titkárságához. Az MTA fejezet módosított 
költségvetése szerint a tervezett bevétel 6 847 millió Ft, a kiadás 18 702,1 millió Ft, a 
költségvetési támogatás 11 855,1 millió Ft lett. 

• A tényleges felhasználási adatok alapján 2019-ben a fejezet kiadása 19 960,2 millió 
Ft, tényleges saját bevétele 8 005,8 millió Ft volt. 

• A fejezet 2019. évi összesített alaptevékenységi maradványa (tárgyévben fel nem 
használt támogatása) 1 044,7 millió Ft volt, ebből az intézmények maradványa 
1 011,8 millió Ft, a fejezeti kezelésű előirányzatoké 32,9 millió Ft.  

• A fejezet irányítása alatt maradó intézményekben foglalkoztatottak átlaglétszáma 
2019-ben 469 fő volt.  
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A 2019. évi gazdálkodást meghatározó főbb programok, események 
 

Nemzeti Víztudományi Program 
 

A 2016-ban indított elnöki program keretében 2017 folyamán született meg a Nemzeti 
Víztudományi Kutatási Program első változata, amely a kormányzati Nemzeti Vízstratégiával 
összhangban, napjaink legégetőbb vízhez kapcsolódó kutatási feladatait prioritási sorrendben 
tartalmazza. A kutatási programot a Víztudományi Irányító Testület felügyeletével az MTA 
Ökológiai Kutatóközpontban működő koordinációs munkacsoport, a magyarországi vízügyi 
és egyéb ágazatok szereplőinek bevonásával készítette el, hogy a gyakorlat igényeihez 
illeszkedjen. A kutatási tervet több elismert hazai és nemzetközi szakértő véleményezte a 
mérnökitől az ökológián át a társadalomtudományokig terjedő diszciplínák képviseletében. 
Az észrevételek figyelembevételével átdolgozott kutatási terv teljes terjedelmében elérhető az 
MTA honlapján. Az MTA Nemzeti Víztudományi Kutatási Programjához illeszkedően a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Kiválóság Programja keretében 
2018-ban egy három éves projekt indult, 1 000,0 milló Ft támogatással, amely a vízbázist és 
az ivóvízbiztonságot veszélyeztető hatásokat tárja fel a vízkivételtől a fogyasztóig, vagyis a 
dunai vízbázistól egészen a csapig. A Nemzeti Víztudományi Program munkájáról az Irányító 
Testület tudományos előadások keretében rendszeresen tájékoztatja a szakmai közönséget, 
ismeretterjesztő programjaival pedig a széles nyilvánosságot.  
https://mta.hu/nemzeti-viztudomanyi-program  
2019-ben megjelent a kutatási program angol nyelvű változata is Hungarian Water Research 
Programme: challenges and research tasks címmel. A novemberben megrendezett World 
Science Forum-on helyet kapott az MTA Nemzeti Víztudományi Programja is, amelynek 
nemzetközi szakértői tartottak előadásokat.  
Az MTA Nemzeti Víztudományi Program beszámolóját az Elnökség a szeptemberi ülésén 
elfogadta és hosszú távú, stratégiai jelentőségű feladatának tekinti.  
Az Irányító Testület által készített, A víztudományok szerepe a fenntarthatóságban című 
tudományos összefoglaló 2020. május hónapban jelent meg a Magyar Tudomány 
folyóiratban.  
Az Irányító Testület a kutatási területeit olyan új aktuális témákkal kívánja bővíteni, mint az 
új típusú mikroszennyezők (különös tekintettel a mikroműanyagokra), a tavak, és az öntözés 
kérdései, ezekhez szeretne pályázati vagy egyéb forrásból támogatást szerezni.  
 

Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program 

 

A 2016-ban indult kutatási program jelentős sikereket ért el az elmúlt négy évben. A 
programban részt vevő 19 kutatócsoport rendszeresen szerepelt hazai és nemzetközi 
konferenciákon, publikációik jelentek meg hazai pedagógiai szaklapokban, valamint vezető 
nemzetközi tantárgy-pedagógiai folyóiratokban. A program eredményeként számos 
mintaértékű tansegédlet született (munkafüzetek, digitális applikációk, demonstrációs kísérleti 
eszközök). Ezek alkalmasságát a pedagógiai kísérletek szigorú módszertanát követve 
különböző szociális helyzetű tanulócsoportokban tantermi környezetben tesztelték. A 
kísérletek konklúziójaként új vagy lényegesen tökéletesített tanítási és tanulási módszereket 
dolgoztak ki, amelyek javítják a tanulók tanulmányi eredményeit, bővítik egyes, tanulási 
nehézségekkel küzdő (autizmussal élő, illetve siket) gyermekek integrált fejlődési 
lehetőségeit, egyúttal támogatják a pedagógusok önálló alkotómunkáját. A program 
jelentősen előrelépett a hazai tantárgy-pedagógiai kutatók nemzetközi tudományos aktivitása 
növelésében, továbbá újonnan akkreditált továbbképzésekkel, doktori programokkal segíti a 
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pedagógusképzés megújulását, egyre több gyakorló pedagógust ösztönöz a kutatótanári 
minősítés megpályázására. 

A Programtanács által összehangolt kutatási projektek népszerűsége az elmúlt években 
folyamatosan nőtt. A 150 iskolát megmozgató kutatásban már közel 750 fő vesz részt, közel 
felük gyakorló pedagógus. 83 résztvevő PhD-fokozata megszerzésén dolgozik. Négy 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi tematikus konferenciát szerveztek, tíz csoportnak jelent 
meg már magasan jegyzett nemzetközi folyóiratban publikációja, és szinte valamennyinek 
van elbírálás alatt lévő kézirata. Több csoport vezető munkatársa bekapcsolódott a hazai 
közoktatási tantervek és tananyagok állami fejlesztési feladataiba is.  

A kutatócsoportok 2019 decemberében, teljesítményük függvényében fél éves kiegészítő 
támogatást kaptak eredményeik hazai és nemzetközi disszeminációjára. Az MTA elnöksége 
2019 októberében határozatban javasolta az MTA megújított stratégiájának fontos alkotó 
elemeként a Tantárgy-pedagógiai Program új négyéves pályázati támogatásának 
meghirdetését. 
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I.  Az MTA fejezet összesített költségvetési adatai 
 

Az MTA fejezet 2019. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatai és teljesítése az alábbiak: 

Megnevezés 

2018. évi 
tény* 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 80 240,1 18 926,1 18 702,1 21 128,4 19 960,2 24,9 94,5 

Bevétel 29 669,5 6 847,0 6 847,0 8 129,3 8 005,8 27,0 98,5 

Támogatás 40 721,6 12 079,1 11 855,1 10 865,3 10 865,3 26,7 100,0 

Költségvetési maradvány 49 076,5 0,0  0,0  2 133,8 2 133,8 4,3 100,0 

*  A költségvetési adatok a 2018. december 31-ei fejezeti szerkezeti struktúrának és a zárszámadási törvénynek megfelelőek 
 
Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretek év közben több alkalommal 
módosultak, beszámolási szempontból a fejezet költségvetési tényadatai pontosabb képet 
adnak a tárgyévi működésről. 
A 2019. évi Ktvtv. az ITM költségvetésébe helyezte el a kutatási tevékenységet finanszírozó 
forrásokat, amelyeket az ITM osztott fel a kutatóhelyek között. A kutatóhálózat feladatai 
ellátásához szükséges forrás nem költségvetési támogatásként, hanem bevételként jutott az 
intézményekhez. 
 
 Az összesített költségvetési adatok szerint a fejezet tényleges kiadása 2019-ben 
19 960,2 millió Ft volt. Az Akadémia 2019-ben fejezeti szinten 10 865,3 millió Ft 
költségvetési támogatást használt fel. A fejezet intézményeinél 8 005,8 millió Ft – 
államháztartási értelemben vett – bevétel keletkezett, ami 16,9%-kal magasabb a tervezettnél. 
 
1. Költségvetési támogatás 
 
1.1. A 2019. évi költségvetési támogatás levezetése 

Az MTA fejezet 2019. évre elfogadott költségvetési támogatása 12 079,1millió Ft volt. 

Az Országgyűlés által jóváhagyott „fejezeti támogatási főösszeg” az előző évihez képest az 
alábbiak szerint módosult: 

  adatok millió Ft-ban 

2018. évi eredeti támogatási előirányzat 40 096,9 
Változások:  
• Pedagógus életpálya-modell támogatása + 2,8 
• Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2018. évi többlete + 266,9 
• 2019. évi World Science Forum támogatása + 250,0 
• Árpád-ház Program 1109/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján + 55,9 
• Fejezeti kezelésű előirányzatok változása - 180,0 
• Szociális hozzájárulási adó 0,5+2,0 százalékpontos csökkenése - 341,7 
• Támogatási forrás átcsoportosítása ITM fejezetbe - 28 071,7 

2019. évi költségvetési támogatás összesen:  12 079,1 
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2019-ben a fejezet címrendje alapvetően megváltozott. 

 
Az MTA fejezet költségvetési címrendje 

 
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 Titkársága 

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
VI/1. Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, 
Bolyai Műhely Alapítvány) 
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  

2019. év  
 
I. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 
II. MTA Könyvtár és Információs Központ 
III. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 1 
IV. MTA Támogatott Kutatóhelyek 2 
V. MTA egyéb intézmények 

V/1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ 
V/2 MTA Jóléti intézmények 
V/3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok 
Titkársága  
V/4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia Titkársága 
 

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
VI/1. Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatása (tudományos társaságok, Nagy 
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
VI/2. Határon túli magyar tudósok és 
tudományos szervezetek támogatás 
VI/3. Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 
támogatása 
VI/8. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi 
tagdíjak 
VI/10. Szakmai feladatok teljesítése 
VI/13. MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
fejlesztése 
 
 

  

  

                                                 
1 2019. július 31-ig. Augusztus 1-től áthelyezve a XXXVI. fejezet ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek 
címre 
 
2 2019. július 31-ig. Augusztus 1-től áthelyezve a XXXVI. fejezet ELKH Támogatott Kutatóhelyek címre 
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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. Ehhez hasonlóan az MTA intézményrendszere is részesül más fejezetek forrásaiból. 

Az alábbi levezetés az MTA fejezet 2019. évi költségvetési támogatásának alakulását 
szemlélteti, beleértve az évközi változásokat is: 
 

 Jogcímek  adatok millió Ft-ban 

● Fejezetek közötti támogatás, valamint a Központi Maradvány- 
elszámolási Alapból átcsoportosítás egyéb feladatokra +5 274,6 

●  A 2019. évi bérkompenzáció támogatása + 48,1 

●  Kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi emelése 

  miatti többlet + 209,6 

• 30/2019. (VII.12.) OGY határozat végrehajtása miatti csökkenés - 224,0 

• Kutatóhálózat támogatásának átrendezése ELKH fejezetbe 2019.08.31. - 6 522,1 

 Változás összesen  - 1 213,8 
 
A fentiek alapján 2019-ben az MTA fejezetben felhasznált költségvetési támogatás összege 
10 865,3 millió Ft-ot tett ki.  

 

2. Bevételek 
 
Az MTA fejezet irányítása alatt maradt intézmények működési bevétele – szolgáltatási, 
értékesítési bevételek, befizetett díjak - összességében 1,9%-kal nőtt. 
 
Az intézmények államháztartáson belülről származó bevételek növekedésének oka az MTA 
Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatás.  

A kutatóhálózat működési formaváltással való elvitelével a teljes gazdálkodási folyamat 
átkerült az ELKH irányítása alá. Ezért az MTA 2019. évi költségvetési beszámolójában a 
tárgyévi adatok nem tartalmazzák a kutatóhálózat adatait, a báziséveké viszont igen. Ezekben 
a táblázatokban nem értelmezhető a változást kifejező index.  
A bevételt bemutató táblázatban már nem szerepelnek a kutatóhálózat adatai, lévén az MTA 
nem rendelkezik azokkal.  
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2.1. Bevételi struktúra 
adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 

2019. év 
(30/2019. 
(VII.12.) 

OGY 
határozat 

által 
módosított) 
előirányzat

a 

2019. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Működési, szolgáltatási bevétel,  
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

4 851,9 4 945,4 101,9 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,0 1,8 0,0 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

16,5 14,8 89,7 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek 

1 978,6 2 533,8 128,1 

Intézményi bevételek összesen 6 847,0 7 495,8 109,5 

Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 0,0 510,0 0,0 

Mindösszesen 6 847,0 8 005,8 116,9 

 

Az intézményi saját bevételek közel 10%-kal haladták meg a tervezett mértéket.  

 
adatok millió Ft-ban 

Bevételi jogcímek 2017. év 
(tény) 

2018. év 
(tény) 

2019. év 
(tény) 

Index % 
(2019/2018) 

Működési, szolgáltatási 
bevétel, kamatbevételek, és 
egyéb bevételek 

12 255,2 13 537,6 4 945,4 36,5 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 5 561,6 25,9 1,8 6,9 

Államháztartáson kívülről, 
külföldről származó 
bevételek 

3 784,3 3 985,2 14,8 0,4 

Államháztartáson belülről 
származó bevételek 11 251,2 11 258,5 2 533,8 22,5 

Finanszírozási (értékpapír) 
bevételek 

4 731,3 710,0 0,0 0,0 

Intézményi bevételek 
összesen 

37 583,6 29 517,2 7 495,8 25,4 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatok bevételei 

324,9 152,4 510,0 334,6 

Mindösszesen 37 908,5 29 669,6 8 005,8 26,7 
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3. Kiadások 
 
3.1. Kiadási struktúra 

adatok millió Ft-ban 

Kiadási jogcímek 

2019. év 
(30/2019. 
(VII.12.) 

OGY 
határozat 

által 
módosított) 
előirányzata 

2019. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%)  

Személyi juttatások 8 199,7 8 481,4 103,4 
Munkaadókat terhelő járulékok 1 354,4 1 484,1 109,6 
Dologi kiadások 6 981,8 7 823,1 112,0 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 42,0 41,6 99,0 
Beruházási, felújítási kiadások 78,1 863,5 1 105,6 

Pénzeszközátadások 38,0 173,0 455,3 
Intézményi kiadások összesen 16 694,0 18 866,7 113,0 
Fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 008,1 1 093,5 54,5 
Mindösszesen 18 702,1 19 960,2 106,7 

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 18 652,1 millió Ft-ot tettek ki, a 
pénzeszközátadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és a fejezeti kiadások nélkül számítva. 

Ezek közül a legjellemzőbb – összehasonlítható – kiadási jogcímek a következők voltak: 
adatok millió Ft-ban 

Kiadási jogcím 2017. év 2018. év 2019. év Index % 
(2019/2018) 

Személyi juttatások 31 740,0 34 200,3 8 481,4 24,8 
Munkaadókat terhelő 

járulékok 
7 287,0 6  899,9 1 484,1 21,5 

Dologi kiadások 19 956,5 22 193,5 7 823,1 35,2 
Beruházási, felújítási 

kiadások 
9 461,5 14 807,3 863,5 5,8 

Összesen 68 445,0 78 101,0 18 652,1 23,9 
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4. A fejezeti források felhasználása, pályázatok 

 

A 2019. évi költségvetési törvényben biztosított fejezeti támogatások felhasználása, 
pontosabban a forrásallokáció (vagyis a különböző programok támogatásának eljuttatása az 
intézményekhez) döntően pályázatokon keresztül történt. 
 

A pályázati rendszerben elosztott támogatások részletes bemutatása 

 
4.1. Felújítási támogatás 

A költségvetési törvény nem tartalmazott az Akadémia fejezetében felújítási kiadásokra 
forrást, azonban szakmai feladatok előirányzat terhére 203,3 millió Ft támogatás került 
biztosításra. Ezen felül a köztestületi forrásból az Akadémia 146,7 millió Ft-ot biztosított 
ingatlanai állagának megóvására, illetve tényleges megújítására. 

 

A felújítási támogatás intézményi kör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

adatok millió Ft-ban 

Intézmény 
2017. év 2018. év 2019. év 

M Ft % M Ft % M Ft % 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 489,2 65,6 497,9 69,3 43,5 12,4 

Jóléti intézmények 55,5 7,4 45,3 6,3 34,2 9,8 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ  165,0 22,1 100,2 14,0 128,8 36,8 

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága  36,2 4,9 74,7 10,4 143,5 41,0 

Összesen 745,9 100,0% 718,1 100,0% 350,0 100,0% 
 
 
 
4.2. Lendület-kutatócsoport pályázatok 
 
A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben indult Lendület programjának keretében eddig 
180 kutatócsoport-vezető kapott csoportalakítási lehetőséget, ebből 91 Lendület-kutatócsoport 
akadémiai kutatóintézetben, 89 pedig egyetemen kezdte meg működését.  
A Lendület program 2019. évi pályázati felhívására összesen 116 érvényes pályázat érkezett. 
A pályázók 25 százaléka a bölcsészet- és társadalomtudományok, 35 százaléka az 
élettudományok, 40 százaléka pedig a matematika és természettudományok területéről 
nyújtott be kutatási programot. A 16 nyertes közül négyen az I., a 38 év alattiak, tizenegyen a 
II., 35-45 év közöttiek kategóriájában, egy nyertes pedig „Célzott Lendület” kategóriában 
indította el Lendület-kutatócsoportját. Tudományterületi megoszlásban négyen a bölcsészet- 
és társadalomtudományok, hatan az élettudományok, és ugyancsak hatan a matematika és 
természettudományok művelői. Akadémiai kutatóhelyen 5 nyertes pályázó alapíthatott önálló 
csoportot, 11 kutató pedig egyetemen. 2019-ben, a program történetében ezidáig egyedülálló 
módon, az új Lendület-kutatócsoportok negyede kezdte meg működését női csoportvezetővel 
az élén. 
 
A 2019. év folyamán tizenkét, 2014. évi nyertes Lendület kutatócsoport-vezető zárta le 
kutatócsoportja ötéves működését, ebből 4 akadémiai és 8 egyetemi kutatócsoport volt, 
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további egy 2016-ban alakult akadémiai kutatócsoport vezetője kérte csoportja 
megszüntetését. Így 2019 januárjában 79, 2019 végén pedig 82 (79-13+16) Lendület-
kutatócsoport működött: 35 akadémiai, illetőleg 2019. szeptember 1-jétől kutatóintézeti 
kutatóhelyen, 47 pedig egyetemen. 
 
A Lendület program kezdetétől 2019. év végéig összesen 48 akadémiai kutatócsoport 
projektje zárult a támogatás intézményi beépülésével, 2 akadémiai kutatócsoport intézményi 
beépülés nélkül zárta tevékenységét továbbá 39 egyetemi kutatócsoport működése ért véget az 
ötéves támogatási időszak végével, valamint 2 akadémiai és 3 egyetemi csoport megszűnt. 

 

A Lendület programban 2019-ben felhasznált 3 223,1 millió Ft támogatásból 1 465,3 millió 
Ft az MTA intézményeiben, 1 757,8 millió Ft az egyetemeken hasznosult. 

A forrást az Akadémia eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA 
közötti megállapodás útján került biztosításra. 

 

 

1. ábra: A Lendület program évenkénti támogatási összege és a támogatott csoportok száma 
(2009–2019) 

 

A Lendület programra fordított támogatás 2019. évi összegét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

PályázatPályázatPályázatPályázat        
Kutatócsoportok Kutatócsoportok Kutatócsoportok Kutatócsoportok 

száma (db)száma (db)száma (db)száma (db)    
Támogatási összegTámogatási összegTámogatási összegTámogatási összeg    

(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)    

2012. évi pályázatok      244 566 

2013. évi pályázatok  4 131 836  

2014. évi pályázatok V. évi támogatás 7 136 605  

2015. évi pályázatok V. évi támogatás 12 411 481  

2016. évi pályázatok IV. évi támogatás 10  377 136  
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2017. évi pályázatok III. évi támogatás 22 780.820  

2018. évi pályázatok II. évi támogatás 21 845 227  

2019. évi pályázatok I. évi támogatás 16 540 000 

ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen        92929292    3333    223223223223    105 105 105 105     
 
 
A Lendület program 2019. évi intézmények szerinti támogatását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Intézmény / (kutatócsoportok száma)Intézmény / (kutatócsoportok száma)Intézmény / (kutatócsoportok száma)Intézmény / (kutatócsoportok száma)    
TámogatásTámogatásTámogatásTámogatás    
((((milliómilliómilliómillió    Ft)Ft)Ft)Ft)    

MTA Agrártudományi Kutatóközpont (-)  

MTA Atommagkutató Intézet (1) 43,0 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (10) 296,150 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (3) 110,085 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont (1) 32,438 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (3) 156,568 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (4) 123,955 

MTA Nyelvtudományi Intézet (2) 51,185 

MTA Ökológiai Kutatóközpont (1) 50,0 

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (3) 62,445 

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (-)  

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (9) 290,690 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (-)  

MTA Természettudományi Kutatóközpont (6) 217,243 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (1) 31,528 

Az MTA kutatóintézmények összesen (44) 1 465,287 
Egyetemek összesen (49) 1 757,818 

MindösszesenMindösszesenMindösszesenMindösszesen    3333    223,105223,105223,105223,105    
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2. ábra: Lendület-kutatócsoportok intézményenként (2015–2019; az adott évben támogatott 
csoportok száma) 

Az MTA kutatóhálózatán belül a legtöbb Lendület-kutatócsoport az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontban és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban 
működött (10-9 Lendület-csoport kapott támogatást a 2019. év folyamán). Szintén jelentős 
számú kutatócsoport részesült támogatásban a 2019-es év során az MTA Természettudományi 
Kutatóközpontban (6 Lendület-csoport), az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpontban (4 Lendület-csoport), az MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpontban és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben (3-3 Lendület-
csoport). Az egyetemi Lendület-csoportok többsége öt kutatóegyetemen (BME, DE, ELTE, 
SE, SZTE) összpontosul, más intézményekben mindössze 4 kutatócsoport működik a 2019 
folyamán támogatásban részesülő 49 egyetemi Lendület-csoport közül. 
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4.3. Európai uniós és egyéb külföldi és hazai kutatóintézeti pályázatok kiegészítő 
támogatása  

2019-ben a rendelkezésre álló keretre az intézmények egy ütemben pályázhattak. A 
kutatóközpontok és kutatóintézetek összesen 709,6 millió Ft támogatásban részesültek, 
melyből 581 millió forint a pályázat során, további 128,6 millió forint pedig kiegészítő 
támogatásként került megítélésre. 

A forrást az Akadémia eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA 
közötti megállapodás útján került biztosításra. 

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. 2019-ben pályázati felkészülésre 80 
millió forintot fordíthattak a kutatóközpontok és kutatóintézetek. 

 
4.4. Vendégkutatói pályázat  

 

A Vendégkutatói program keretében 2019-ban is lehetőség nyílt nemzetközileg kiemelkedő 
külföldi vendégkutatók magyarországi meghívására. A hazai kutatóhelyek, kutatócsoportok 
munkájában való részvételre meghirdetett „MTA Vendégkutatói Program 2019” pályázatra 
összesen 10 pályázatot nyújtottak be. A független bírálók és a zsűri véleménye alapján hozott 
támogatói döntés hét kutató meghívására adott lehetőséget, összesen 50 millió Ft összegben. 
A kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók 3-4 hónapot töltenek Magyarországon, 
bekapcsolódva az MTA/ELKH egy-egy kutatóintézményének és kutatócsoportjának 
tudományos tevékenységébe. 

 

Befogadó intézet Kutató Hónap Támogatás 
(millió Ft)  

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Silvia Frisia 4 8 960,0 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Claudio Cavazzuti 4 8 000,0 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  
Sierd Auke 
Cloetingh 

4 6 000,0 

MTA Ökológiai Kutatóközpont Vértes Ákos 3 3 744,0 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Hiromoto 
Shibahashi 

3 6 000,0 

MTA Ökológiai Kutatóközpont Mauro Santos 4 8 648,0 
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája Sven Olaf Moch 4 8 648,0 

A támogatást az Akadémia 2019. június hónapban a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti 
kezelésű előirányzatból biztosította az intézményeinek. 
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4.5. MTA Posztdoktori Kutatói Program 
 
Az MTA Posztdoktori Kutatói Programjának keretén belül a 2019-ban meghirdetett Prémium 
posztdoktori pályázati felhívásra 180 érvényes pályázat érkezett. A 36 hónapon át adható, 
havi bruttó 600 ezer Ft bértámogatást 27 fiatal kutató nyerte el, a program számukra évente 
bruttó 2,4 millió Ft értékben dologi kiadásokra is keretet biztosít. A bölcsészet- és 
társadalomtudományok területén 8, az élettudományok területén 9, valamint matematika és 
természettudományok tudományterületein 10 a támogatást nyert pályázók száma. A nyertes 
pályázók 2019. szeptember 1. és 2019. november 1. között kezdték meg posztdoktori 
kutatásukat. 

A forrást az Akadémia eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA 
közötti megállapodás útján került biztosításra. 

 

A posztdoktori támogatások 2019-ben a következőképpen alakultak: 

Pályázat 
Posztdoktorok 

száma 

Támogatási 
összeg 

(ezer Ft) 

2014. évi pályázatok  1 359 

2015. évi pályázatok  3 5 736 

2016. évi pályázatok  23 155 407 

2017. évi pályázatok  21 190 492 

2018. évi pályázatok  30 303 805 

2019. évi pályázatok (4 hónapra) 27 68 630 

Összesen 105 724 429 
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5. Költségvetési maradványok 

Az intézmények költségvetési maradványának alakulása 

Az akadémiai intézmények alaptevékenységével összefüggő maradvány a következőképpen 
alakult: 
Intézményi címek maradványa összesen: 1 011,8 millió Ft 
 Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:  135,2 millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:  876,6 millió Ft 
 Ebből: 
 Kutatási programok maradványa:  19,0 millió Ft 
 Egyéb intézményi maradványok: 644,4 millió Ft 
 Fejezeti többlettámogatásokból származó maradvány:  213,2 millió Ft 

adatok millió Ft-ban 

 2017. év 2018. év 2019. év Index % 
(2019/2018) 

Intézményi 
maradványok 

48 527,0 38 649,0 1 011,8 2,6 

Fejezeti 
maradványok 

232,4 191,5 32,9 17,2 

 

 
 
A fejezeti maradvány alakulása 

Az MTA fejezeti kezelésű előirányzatainak 2019. évi maradványa az alábbiak szerint alakult: 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása: 32,9 millió Ft 
Összesen 32,9 millió Ft 
Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 1,0 millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 31,9 millió Ft 
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II.  Az MTA vagyoni helyzete 

 
1. Az MTA kiemelt jelentőségű folyamatban lévő nagy beruházásai 
 
Agrárinnovációs Centrum – Martonvásár (AIC Projekt)  
 
Tervezett bekerülési költsége: 9 800,0 millió Ft 
 
A Kormány 9,8 milliárd forintos forrást biztosított a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpontjának fejlesztésére, továbbá egy látogatóközpont kialakítására. 
Az új kutatótömb fogadja majd be az ATK jelenleg több telephelyen működő intézeteit, így a 
Mezőgazdasági Intézet mellé költözik a Növényvédelmi Intézet és a Talajtani és Agrokémiai 
Intézet. 
 
Kutatótömb 
2019 folyamán megtörtént a beruházási terület lőszermentesítése és régészeti feltárása, így a 
kivitelezés megkezdésének műszaki jellegű akadálya nincs. 
2019. szeptember 25-re a tervpályázat nyertese leszállította az új kutatótömb kiviteli terveinek 
bírálati változatát, melyet az ATK véleményezett és ezt az MTA elfogadta. A vélemények 
figyelembevételével a tervek véglegesítése megtörtént. A tervek birtokában lebonyolításra 
kerülhet a kutatótömb építésének uniós nyílt közbeszerzési eljárása. 
Az AIC létesítésére vonatkozó 2015. évi kormánydöntés óta eltelt időben az építési költségek 
jelentős emelkedése miatt a 2022-ben átadni tervezett Kutatótömb megvalósítására fedezet 
csak részben áll rendelkezésre, amely jelenlegi árszinten az épület szerkezetkész 
kivitelezésére elegendő, annak rendeltetésszerű használatba vételét nem teszi lehetővé.  
A jelenlegi építőipari árakkal számolva mintegy 12 milliárd forint kiegészítő forrás 
biztosításával lenne teljesen megvalósítható a projekt. A szükséges forrás hiányában 2020. I. 
negyedévében a kiviteli tervek birtokában feltételes közbeszerzési eljárást lehet elindítani, 
azonban a tényleges kivitelezői munka csak a fedezet rendelkezésre állásával kezdhető meg. 
 
Látogatóközpont 
Az Agroverzum látogatóközpont a 2019. májusi megnyitása óta eltelt időben zavartalanul 
üzemelve jelentős ismertségre és népszerűségre tett szert mind a spontán látogatók, mind a 
tudománykommunikációs célból szervezett csoportok körében. Az igen kedvező szakmai és 
látogatói visszajelzésekkel összhangban az Agroverzum szeptemberben fogadta tízezredik 
látogatóját. Az Agroverzum, a kastélypark és a Beethoven Emlékmúzeum közös 
üzemeltetésével az Agrártudományi Kutatóközpont igen hatékony szervezeti egysége jött létre 
az MTA tulajdonaként. Az Agroverzum létrehozásának 933,0 millió forintos költségéből 
800,0 millió Ft-ot a kormánydöntés, 133,0 millió forintot az MTA biztosított.  
 
Brunszvik-kert – Beethoven Emlékmúzeum – „Beethoven 2020” emlékév 
Megkezdődött a Pannónia Szíve Program keretében a Martonvásár város területén, a 
Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról szóló 1521/2018. (X. 
17.) Korm. határozattal biztosított 200,0 millió forint felhasználása, melynek keretében: 
- kiépítésre került a Brunszvik-Beethoven kastély közterületi homlokzatának díszvilágítása; 
- elindult a Várkert Casino (Vízház) elől elbontott és felhasználásra felajánlott Ybl-szökőkút 

elemek Brunszvik-kertbe történő áttelepítésének előkészítése, ami a felek közti 
megállapodások és szerződések megkötésénél tart; 

- megtörtént a Beethoven Emlékmúzeum felújításának műszaki és kiállításszakmai tervezése 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közreműködésével, valamint a kivitelezés 
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adminisztratív előkészítése. A felújítás és bővítés 2020. februári megkezdését követően az 
Emlékmúzeum várhatóan 2020 késő tavaszán nyitja meg ismét kapuit; 

- megkezdődött a több résztvevő közreműködésével zajló „Beethoven 2020” emlékév 
programsorozatának szervezése. 

 
A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza 
 
Tervezett bekerülési költsége: 3 500,0 millió Ft 
 
2016 eleje óta folyik a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (továbbiakban: KOKI) új 
kutatóháza építésének előkészítése. A Kormány a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza létrehozásának támogatásával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1206/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az Intézet fejlesztésére, új 
kutatóépület kialakítására a 2017. évi központi költségvetés XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia fejezetében, fejezeti kezelésű előirányzatként 3 500,0 millió forintos forrást 
biztosított.  
Az új épület az MTA ingatlanára, a KOKI jelenlegi, Szigony utcai telephelyére (1083 
Budapest, Szigony u. 43.) kerül. A tervezett épület teljes hasznos alapterülete 12 430 m2. 
Korszerű, hatékony, de gazdaságos műszaki megoldások beépítése, a korszerű energetikai 
besorolás a kitűzött cél. 
Az új kutatóház projektje 2016 őszén indult a Tervezési program és a tervezői közbeszerzés 
előkészítésével. Az M-Teampannon Kft. által elkészített engedélyezési tervet a KOKI 
elfogadta és a tervezőiroda az engedélyezésre való hivatalos benyújtást a szerződése szerinti 
határidőre elkészítette. A továbblépéshez újabb kormánydöntés szükséges, amelynek hatályba 
lépését követően haladéktalanul megkezdi az engedélyezési eljárást, aminek várható 
időtartama két hónap.  
A kiviteli tervek (valamennyi szakági terv és a tervezői árazatlan költségvetés) elkészültek, 
szakértői szinten a jóváhagyásuk megtörtént. Az új épület kivitelezőjének kiválasztása 
közbeszerzéssel valósul meg. Ha az építés 2020 őszén megindul, és nem jön közbe akadály, 
akkor a próbaüzem és a költözés 2022 tavaszán fejeződik be. 
Az MTA Vezetésének 2017. júniusi kezdeményezésére a Kormány 2018. márciusban 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a beruházást. További 
kormánydöntés szükséges az építési hatóság egyes előírásai (épületmagasság, zöld terület 
nagysága) alóli mentességhez és a forrás-kiegészítésről is. Időközben ugyanis nyilvánvalóvá 
vált, hogy különféle tényezők miatt a 2016. januári helyzethez képest a KOKI beruházás 
megvalósítása a kormány által már biztosított források jelentős kiegészítését igényli. A 
vonatkozó kormánydöntés szakmai előkészítése és tárcaközi egyeztetése megtörtént, a 
kormány határozata azonban még nem született meg.  
 
 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
 
A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak 2019. augusztus 31-én használatba adott 
Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. szám alatti 9121/18 hrsz-ú ingatlanra 2016. június 
28-án a IX/1159/12/2016. iktatószámon építési engedélyt kapott a Kutatóközpont új 
kutatóépület építésére, a meglévő Meridián ház részleges bontására és felújítására, a 
kapcsolódó tereprendezésre, támfal építésére, valamint személy- és teherfelvonó létesítésére. 
Az építési engedély hatálya 2019. július 31-én lejárt volna, azonban kezdeményeztük az 
engedély meghosszabbítását. Időközben az engedély jogutódlására vonatkozó eljárást is 
megindítottuk, melyet a XII. kerület jegyzője határozatával jóváhagyott, így építtetőként a 
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továbbiakban a Magyar Tudományos Akadémia jár el. Az építési engedélyt a 2020. február 
27-én kelt határozatával a XII. kerület jegyzője 2020. augusztus 3-ig meghosszabbította. 
Ezzel lehetőséget biztosított a CÉH Zrt. által készített tervek megvalósítására, illetve az 
elmúlt években felmerült módosítási igények alapján egy módosított építési engedélyezési 
eljárás megindítására. 
 
2. Az MTA 2019. évi vagyoni helyzete részletes bemutatása 

 
Vagyongazdálkodási szempontból a 2019. év legfontosabb eseménye az volt, hogy az 
Akadémia által irányított, 16 köztestületi költségvetési szervből álló kutatóhálózat a KFI tv. 
hatályba lépő módosító rendelkezések alapján, „működési formaváltás” címén  más irányító 
szerv irányításával működik 2019. szeptember 1. napjától. Eltérő megállapodás hiányában az 
Akadémiát 2019. szeptember 1-jétől törvényi kötelezettség terheli a főhivatású kutatóhálózat 
elhelyezését és működtetését szolgáló vagyonelemek használatának ingyenes biztosítására 
azon központi költségvetési szervek tekintetében, amelyeket a KFI tv. 2. számú melléklete 
megjelölt. Ezért a kutatóközpontok és kutatóintézetek által használt ingó és ingatlan 
vagyonelemeket az MTA, a törvényi kötelezettségre hivatkozással a kutatóközpontok és 
kutatóintézetek ingyenes használatába adta. Az MTA az ingatlanok használatáért sem bérleti, 
sem használati díjat nem szedhet. Az ingatlanok karbantartása és felújítása a használó 
kutatóközpontok, kutatóintézetek kötelezettsége. 
 
Ingatlanvétel 2019. évben nem történt, értékesítésre is csak egy szegedi (Szeged, Közép fasor 
54.) ingatlan került, melyet az SZBK, mint használaton kívüli ingatlant kívánt az MTA 
részére visszaadni. Az MTA Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatának 8. §-
ában foglaltak szerint, a használni nem kívánt akadémiai tulajdonú ingatlant és tartozékait a 
vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egység használat céljából felkínálta másik akadémiai 
költségvetési szerv részére, azonban igény nem mutatkozott rá, így az ingatlan értékesítéséről 
döntés született. 
 
Az MTA intézményhálózata által használt ingatlanok az elmúlt években folyamatosan 
felújításra kerültek, azonban a 2019. évi költségvetésben már nem állt rendelkezésre 
költségvetési támogatás. (A korábbi években erre 723,8 mFt állt rendelkezésre.) Az MTA a 
korábbi gyakorlatának megfelelően lefolytatta a felújítási pályázatot még a 2018. évben, bízva 
abban, hogy a kormányzat utólag a rendelkezésére bocsátja a 2019. évi felújításokhoz 
szükséges fedezetet, de erre nem került sor. Az MTA saját forrásaiból 2019 tavaszán a 
kutatóközpontok közül kizárólag az SZBK-t támogatta, az előbbiekben ismertetett ingatlan 
értékesítéséből származó bevétellel (43,5 mFt), valamint az LGK-t, ÜK-t, TABT-t és az 
Akadémiai Óvoda és Bölcsődét (összesen 103,2 mFt). 2019 év végén a maradványok terhére 
újabb felújítási támogatásra nyílt lehetőség, így a 2020. évre vonatkozóan is kiírásra került a 
felújítási pályázat, kizárólag azon intézetek részére, melyek az MTA irányítása alatt maradtak.  
 
Az MTA tv. 23. § értelmében az MTA vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény 
alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a 
tárgyi eszközök, a pénzeszközök, a befektetések és a részesedések is. 
 
Az egyes vagyonelemek arányának a 2018. évihez viszonyított változását a teljes vagyonon 
belül az alábbi diagrampár szemlélteti: 
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3. ábra: Az MTA vagyonának összetétele (%) és bruttó értéke (millió forint) 2018. december 
31-én és 2019. december 31-én 
 
A továbbiakban is az akadémiai vagyon részét képezik a kutatóközpontok, kutatóintézetek 
használatába adott vagyonelemek is, továbbá az köztestületi költségvetési szervek 
kezelésében lévő vagyonelemek, valamint az MTA Vagyonkezelő Kft. által kezelt 
részesedések és az MTA fejezet pénzeszközei is. 
 
 
3. Az egyes vagyonelemek összetételének és állományának változása 
 
3.1. Az immateriális javak értékének alakulása 
 
Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítását) az 
intézmények hatáskörébe tartozik. 
 
3.2. Az ingatlanok értékének alakulása 
 
3.2.1. Változások az ingatlanállományban 
 
Ingatlanértékesítés 
• Szeged I. kerület, Jobb fasor 5-1. 1677/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Az értékesítés tárgya: Szeged 1677/1 helyrajzi számú, természetben a Szeged, Közép fasor 
54. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 535 m2 telekméretű belterületi 
ingatlan, melyen egy 86 m2-es, 1+2 félszobás családi ház áll.  
A nyilvános árverésen történt értékesítés időpontja: 2019. június 20. 
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: 2019. július 9. 
Az ingatlan birtokának átadása: 2019. III. negyedév. 
Értékesítési ár: 43 500,0 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

1,2%

51,6%
34,9%

4,3%
8,0%

2019. év

Immateriális javak (1.374,9 millió Ft)

Ingatlanok (58.505,9 millió Ft)

Egyéb tárgyi eszközök (39.544,7 millió Ft)

Részesedések (4.839,6 millió Ft)

Likvid eszközök (9.120,2 millió Ft)

Mindösszesen:  113 385,3 millió Ft
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3.2.2. Tervezett és befejezett felújítások 
 

A Székház és Könyvtár épületegyüttes rekonstrukció előkészítése, engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése 
A Székház legutóbb 30 évvel ezelőtt esett át felújításon, így időszerűvé vált nem csak a 
felújítása, hanem a funkciók átgondolása is. A felmérések, épületdiagnosztikai vizsgálatok és 
tudományos, művészettörténeti kutatások utolsó előkészítési feladata, az alapozás feltárása és 
szigetelési tanulmányterv elkészítése 2019 júliusában fejeződött be.  
A Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. által készített funkcionális jövőképi terv alapján 2018 
októberében megindításra került a Székház és Könyvtár engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárás előrehaladását a projekt sikeres 
megvalósításához szükséges törvényi háttér változása hátráltatta. A számunkra kedvező 
jogszabályi változások (2020. március 15. napján hatályba lépett Belváros-Lipótváros 
Kerületi Építési Szabályzatára) és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházássá nyilvánítást (22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet) követően kerülhet sor az eljárás 
lezárására, és a tervezési szerződés megkötésére várhatóan 2020 májusában. A kivitelezési 
munkákra az elkészült tervek birtokában előre láthatóan 2021-2022. év fordulóján lehet kiírni 
a közbeszerzési eljárást. 
 
A Teréz körúti épületfelújítás tervezési feladatai, engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítése 
Az MTA Székház- és Könyvtár épületegyüttes rekonstrukciós munkái megkövetelik, hogy az 
épületeket üres állapotban adjuk át a leendő kivitelezőknek. Az MTA választott vezetőinek, 
valamint közvetlen munkatársainak elhelyezésére a jelenleg üresen álló Teréz körút 13. szám 
alatti, szintén felújításra szoruló Batthyány-palota került kijelölésre. A felújítás előkészítő 
fázisaként az MTA LGK elkészíttette a Fejérdy és Bartók Építészeti Kft.-vel a Teréz Irodaház 
funkcionális jövőképi tervét, ennek alapján készíti majd el a tervező az átalakítás 
engedélyezési és kiviteli terveit. A kivitelezési munkákra az elkészült tervek birtokában előre 
láthatóan 2021. év elején lehet kiírni a közbeszerzési eljárást. 
 
DEPO területén lévő könyvraktár kapacitás bővítése (III. ütem) 
 
A törökbálinti DEPO Raktárbázis területén az MTA-nak két egymás melletti csarnok van a 
tulajdonában, ezek közül az 1. csarnok felújítása ért, a három ütemes kivitelezés során 2019-
ben a befejező fázisába.  
Az 1. ütemben, 2001-2002 években a csarnok déli végében került kialakításra többszintes 
raktári polcrendszer, alsó szinten tömör raktári rendszerben, fűtés-hűtési gépészettel. 
A 2. ütemben a csarnok középső részét csatoltuk a raktárterülethez, 4.300 polcfm 
kapacitásbővítést hajtva végre. 
A 3. ütemre 2018. évben nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek eredményeként 
2019 nyarán a műszaki átadás átvételt követően a csarnok teljes területén könyvraktár került 
kialakításra. 
A 3. ütem keretében az alább főbb elemek valósultak meg 
• A nagy csarnok idáig raktárnak nem kiépített részén 659 m2-en kétemeletes fém 
tartószerkezet készült el a polcozás fogadására, a földszinten tömör raktár (7650 fm 
tömörraktári polc), a két emeleten fix polcozás (7085 fm) került kiépítésre. 
• Kialakításra került egy trezor helyiség a bejárathoz közel a földszinten. 
• Új szellőző rendszer, új erősáramú hálózat, új tűzjelző rendszer, valamint új 
informatikai hálózat került kiépítésre.  
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A Frankel Leó úti lakás felújítása, átalakítása 
 
A II. ker. Frankel Leó u. 11. II/8. sz. alatti lakás tulajdonjogát az MTA elbirtoklás útján 
szerezte meg, hosszú évekig kihasználatlanul, üresen állt. Vezetői döntés értelmében a lakás 
felújítására úgy került sor, hogy két önálló lakásként és/vagy irodaként bérbe adható legyen. 
A felújítást, a két lakás kialakítását a vállalkozó 2019. június 19-én készre jelentette, a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént. Azonban a kéményseprő szakvéleményre és a sikeres gáz 
minőségi ellenőrzésre csak 2019 novemberében került sor, így ezt követően kerülhetett bérleti 
célból meghirdetésre.  
A 177 m2-es nagypolgári lakásból egy előszobából nyíló két külön használatú lakás került 
kialakításra, új burkolatokkal, tisztasági festéssel, a nyílászárók felújításával, erős- és 
gyengeáram kiépítéssel, valamint a fűtésrendszer szétválasztásával és önálló vizesblokkok, 
fürdők kialakításával.  
 
Az Etele úti Irodaház meghiúsult felújítása, átalakítása  
 
A felújítás III. ütemében az MTA LGK, MTA CSFK FGI és FTI szervezeti egységeinek 
elhelyezését tervezte az Akadémia. A projekt az ehhez szükséges engedélyezési és 
kivitelezési dokumentáció elkészítését tartalmazta. A tervek elkészítésére 2018 decemberében 
uniós értékhatárt meghaladó kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzést indítottunk. 
Azonban arra való tekintettel, hogy a 2019. szeptember 1-től megváltozott törvényi előírások 
okán a kutatóintézeti hálózat fenntartása és működtetése az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Titkárságának hatáskörébe került, az MTA-nak nem állt érdekében egy más célokra is 
hasznosítható irodaépület kutatási célú átalakítás másfél-két milliárd forintos értékben. 
Fentiek alapján a folyamatban lévő közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk. 
 
3.2.3. Az ingatlanállomány könyv szerinti értéke 
 
A fentebb részletezett változásokat követően 2019. december 31-i fordulónappal az 
ingatlanállomány könyv szerinti értéke 58 505,9 millió Ft.  
 
3.3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása 
 
Az egyéb tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az intézmények hatáskörében történik. Az 
MTA Alapszabályának rendelkezése szerint az 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi 
eszközök értékesítéséhez az MTA elnökének engedélye szükséges.  
2019. évben 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszköz értékesítésére az Akadémia 
intézményeiben nem került sor. 
 
4. A gazdasági társaságokban lévő részesedések alakulása 
 
2018 végén az Akadémia 23 üzletrésszel rendelkezett, melynek nyilvántartási értéke 7 191,3 
millió Ft volt.  
2019 végén a kutatóintézeteket érintő törvényi változás okán, az MTA egyetlen üzletrész, az 
MTA Vagyonkezelő Kft. 100%-os tulajdonosa. Az üzletrész nyilvántartási értéke 
4 839,6 millió Ft. 
 
4.1.  Az MTA Vagyonkezelő Kft. 2019. évi gazdálkodásának összefoglalása 
A Kft. által tulajdonolt üzletrészek száma 12-ről 10 darabra csökkent 2019 végén. Az 
üzletrészek nyilvántartási értéke 782,8 millió Ft-ról 782,0 millió Ft-ra csökkent. 
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A CURAMACH Génterápiai és Szolgáltató Kft. „v.a.” végelszámolása lezárult, és 2019. 
február 12-én a Cégközlönyben törlésre került. Az MTA Vagyonkezelő Kft. 2019 
februárjában a végső vagyonfelosztásból 5,0 millió Ft vagyonjuttatást kapott. A 25% 
tulajdonosi részarányt biztosító üzletrész nyilvántartási ára 0,25 millió  Ft volt. 
A 3,0 millió Ft jegyzett tőkéjű Anxiofit Kutatási, Fejlesztési Kereskedelmi Kft.-ben az MTA 
Vagyonkezelő Kft. 18,579%-os tulajdonosi arányú, 0,6 millió Ft bekerülési értékű 
üzletrésszel rendelkezett. Az üzletrészt a Kft. szakmai befektető tulajdonostársa 27,9 millió Ft 
vételáron megvásárolta. 
A Kft. 2018-ban, 2021. október 27-ei lejáratú Magyar Államkötvényt vásárolt a számlavezető 
OTP Banknál. Az értékpapír 3 931,4 millió Ft-os állománya 2019-ben nem változott. 
A 2018. üzleti évet záró taggyűléseken, 2019 első félévében, az MTA Vagyonkezelő Kft. 
részére jóváhagyott osztalék összege az előző évi 190,8 millió Ft-tal szemben 333,4 millió Ft 
volt, ami a második félévben rendben be is érkezett a Kft. számlájára. Az osztalék-növekedés 
mögött az Akadémiai Kiadó Zrt. teljes 2018. évi adózott eredménye mellett, a korábbi 
években felhalmozott eredménytartaléknak osztalékkénti kifizetése, valamint a Bázismag Kft. 
osztalékfizetése áll, ahonnan 2018-ban nem származott osztalék bevétel. 
A kamatbevétele a Kft-nek 2018-ban 44,2 millió Ft volt, ami 2019-ben 95,3 millió Ft-ra nőtt. 
A növekedés oka az, hogy Magyar Államkötvény teljes évi hozama a Kft.-nél realizálódott, 
szemben a 2018-as, tört évvel. 
A Kft. működési költsége 2018-ban 7,3 millió Ft volt, ami 2019-ben 13,4 millió Ft-ra nőtt. A 
növekedésből jelentős részt tett ki az Államkötvényhez kapcsolódó értékpapír számla teljes 
évi költségének viselése, valamint voltak egyszeri költségek is, mint pl. az üzletrész 
értékesítéshez kapcsolódó költségek. 
A 2018. évi adózott eredmény 225,2 millió Ft volt, ami az osztalék-, és kamatbevételek 
növekedése miatt 2019-ben 437,6 millió Ft lett. 
A Kft. 2019-ben két részletben, összesen 383,8 millió Ft osztalékot utalt át az Akadémiának. 
Először az év elején, a 2017. év teljes adózott eredményét, ami 158,6 millió Ft volt. Az év 
második felében került sor a 2018. évi teljes, 225,2 millió Ft összegű adózott eredmény 
osztalékkénti átutalására. 
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III. Az akadémiai intézmények működési költségvetése 
 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2018. évi 
tény* 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 78 908,4 16 918,0 16 694,0 20 002,0 18 867,7 23,9 94,3 

ebből: személyi juttatás 34 200,3 8 297,6 8 199,7 8 633,6 8 481,4 24,8 98,2 

Bevétel 28 807,2 6 847,0 6 847,0 7 619,3 7 495,8 26,0 98,4 

Támogatás 40 307,3 10 071,0 9 847,0 10 440,4 10 440,4 25,9 100,0 

Költségvetési maradvány 48 844,2 0,0  0,0  1 942,3 1 942,3 4,0 100,0 

Létszám (fő)  5 446 561 -77 487 469 8,6 96,3 

*  A költségvetési adatok a 2018. december 31-ei fejezeti szerkezeti struktúrának és a zárszámadási törvénynek megfelelőek 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 16 918,0 6 847,0 10 071,0 8 297,6 561 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció támogatása 7,8 0,0 7,8 6,6 0 

Minimálbéremelés támogatása 23,5 0,0 23,5 19,8 0 

1104/2019. Korm. határozat 191,6 0,0 191,6 161,4  

30/2019. OGY határozat -224,0 0,0 -224,0 -97,9 -77 

Többletfeladat ellátásának támogatása 370,5 0,0 370,5 154,2 3 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 772,3 772,3 0,0 183,5 0 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -248,5 0 

Költségvetési maradvány igénybevétel 1 942,3 1 942,3 0,0 156,9 0 

2019. évi módosított előirányzat 20 002,0 9 561,6 10 440,4 8 633,6 487 
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1. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak (1. cím) 
 
Az MTA Titkárság az MTAtv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az MTA köztestületi 
feladatait szervező, az MTA 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 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 389,1 8 228,2 8 070,9 8 861,9 8 714,8 103,9 98,3 

ebből: személyi juttatás 6 684,1 6 664,9 6 567,0 6 977,5 6 844,4 102,4 98,1 

Bevétel 92,8 42,2 42,2 59,0 46,7 50,3 79,2 

Támogatás 8 281,6 8 186,0 8 028,7 8 318,7 8 318,7 100,5 100,0 

Költségvetési maradvány 498,9 - - 484,2 484,2 97,1 100,0 

Létszám (fő)  165 177  100  100  109 66,1 109,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 8 228,2 42,2 8 186,0 6 664,9 177  

Módosítások jogcímenként *           

Adókompenzáció 0,6   0,6 0,5   

Minimálbér-emelés támogatása 1,2   1,2 1,1   

1104/2019. Korm. határozat alapján 191,6  191,6 161,4  

30/2019. OGY határozat miatt -157,3  -157,3 -97,9 -77 

Többletfeladat ellátásának támogatása 96,6   96,6 127,4   

Többletbevétel miatti előirányzat-
módosítás 

16,8 16,8   8,4   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -18,3   

Költségvetési maradvány igénybevétel 484,2 484,2   130,0   

2019. évi módosított előirányzat 8 861,9 543,2 8 318,7 6 977,5 100 
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A 2015. évtől az MTA Titkársága költségvetésének része az akadémikusi és doktori 
tiszteletdíjak, özvegyi- és árva ellátás valamint a Bolyai ösztöndíjak fedezete. 

Az akadémikusi és doktori tiszteletdíjakra, özvegyi- és árvaellátásra valamint a Bolyai-
ösztöndíjakra a 2019. évben 6 157 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 szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.rendelet állapítja meg. A tiszteletdíjak és 
hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos (szakmai, pénzügyi) feladatokat az MTA 
Titkársága 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. 

 
 Akadémikusok 

MTA 
doktora Kandidátus 

Bolyai 
Kutatási 
Ösztöndíj 

Rendes 
tagok 

Levelező 
tagok 

Külső 
tagok 

Özvegyi 
ellátás 

Árvaellátás 

Tiszteletdíj 
mértéke a 

2019. 
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 
2017. év 284 54 30 35 1 2612 1 497 
2018. év 277 54 29 32 1 2633 2 544 
2019. év 293 63 32 30 1 2586 2 512 
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4. ábra: Doktori és akadémikusi tiszteletdíjak, hozzátartozói ellátások 
és Bolyai-ösztöndíjak jogosultjainak és támogatásának aránya 

(2017–2019) 
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2. 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 MTA tv. 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 

Kutatóintézeti szakkönyvtárak munkájának segítése 

Az év első felében, az akadémiai kutatóintézetek átalakulása előtt az MTA SZTAKI-val és 
az MTA TTK-val közös közbeszerzési pályázatot indított a külföldi folyóiratok 
beszerzésére. A közbeszerzési folyamat jelenleg is tart. 

A különgyűjteményekben található kulturális örökségek digitalizálására megállapodásokat 
kötöttek partnerintézményekkel, így lehetőség volt digitalizálni Széchenyi István kéziratos 
hagyatékát (2422 digitalizált dokumentum), a Stein Aurél által készített 8000 darabos 
fotógyűjtemény felvételeit és a kéziratos hagyaték egy részét (összesen 12 080 felvétel), a 
török 875 dokumentum), a mongol (134 dokumentum) és tibeti (24 dokumentum) 
gyűjtemények kéziratait.  

Gyűjteménygondozás keretében a beszerzések jelenleg is zajlanak. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma pályázati úton 1,2 millió forintot biztosított az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer országos feladataink finanszírozására. Összességében 
elmondható, hogy törzsgyűjtemény gyarapítása továbbra is vétel (8%), ajándék (65%), csere 
(17%), kötelespéldány (9%), illetve az MTA Könyv és Folyóirat Bizottság (1%) által 
támogatott kiadványok állományba vételével valósult meg.  4938 db dokumentumot kapott a 
Könyvtár ajándékba az év folyamán, ebből 110 db érkezett Vékás Lajos alelnök úr tavalyi 
felhívása alapján. A Könyvtár állománya 2019-ben (október 31-ig) 7603 dokumentummal 
gyarapodott. A folyóirat-vásárlás, különösen az elektronikus tartalmak elérésével széles 
spektrumot ölel fel, itt vannak átfogó, minden tudományterületre kiterjedő adatbázisok. A 
Könyvtár 390 külföldi és 120 magyar folyóiratot fizetett elő 2019-ben összesen évi 33,7 
millió Ft értékben.  

2019-ben a cserepartnerekkel folytatott kapcsolatot felmérték, megvizsgálták, így 333 aktív 
partner maradt, további 240 partnertől várnak visszajelzést, hogy milyen formában kívánnak 
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együttműködni. 2019 során a nemzetközi csere keretében 587 könyvet és 674 folyóiratot 
vettek állományba, 17 949 913 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény a nemzetközi csere 
eredményeképpen történő gyarapodása 217 kötet volt. 

Az MTA KIK felajánlás alapján megvásárolta Arany János A honvéd özvegye című 
verskéziratát.  

A REAL gyűjteményben található anyagok 13387 dokumentummal bővültek az elmúlt 
évben. (2019. november 19-ei állapot)  

REAL 
Az MTA és/vagy OTKA által támogatott 
kutatási programok publikációi, kutatási 
jelentések 

90373 

REAL-d 
Az MTA doktorainak és kandidátusainak 
dolgozatai 1056 

REAL - EOD 
Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult 
művek 8125 

REAL-J Folyóiratok 13640 

REAL - MS Kéziratok 23114 

REAL - PhD PhD- és DLA-dolgozatok 724 

REAL – R A külön gyűjtemények régi kiadványai 1301 
 
A kurrens dokumentumok feltárása mellett folytatódott a Lukács György hagyatéki 
könyvtárában (Lukács Archívumban) őrzött könyvek és Lukács György kéziratos 
hagyatékának feldolgozása.  
A kéziratok feldolgozása folyamatos, jelenleg több mint 4000 levél olvasható a 
repozitóriumban. 

Az LGK irányításával befejeződött a törökbálinti AKADIMPEX raktár felújítása a nyáron. 
A teljes raktárfelújítás lehetővé teszi az Akadémiai Levéltár kiköltöztetését és rendezését. A 
kialakításra került új tömörraktárban előreláthatóan 2 évre átmeneti helyet biztosít a Ráday 
Gyűjtemény Könyvtárának, kb. 4000 folyóméteren helyezett el a Ráday Könyvtár raktári és 
muzeális állományát.  

Az év során a kiszolgáló informatikai rendszer szinte minden elemét bővíteni vagy 
fejleszteni tudta valamilyen mértékben.  

 

Szolgáltatások 

Az év során már 26 különböző folyóiratszerkesztőség használta az Open Journal Systems 
(OJS) adminisztrációs felületet. Az MTA KIK biztosítja a Networkshop (országos 
informatikai és könyvtári konferencia) nyílt hozzáférésű elektronikus konferenciakötetét az 
Open Conference Systems felületen keresztül.  

Idén 261 intézménynek szolgáltatott DOI (Digital Object Identifier) számokat, PhD-
disszertációk és a szürke irodalom számára a DataCite ügynökségnél 75 ügyfélt regisztrált, a 
folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek számára pedig a CrossRef ügynökségnél 186 
ügyfélnek adott azonosítót. 

Az Agora program keretében október végéig 173 alkalommal tartott ismeretterjesztő 
programokat, könyvbemutatókat.  
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Az év folyamán három jelentős nemzetközi szakmai konferenciát szervezett.  

Ezen kívül az ExLibris, könyvtári rendszerekkel foglalkozó cég az MTA KIK-ben tartotta az 
európai könyvtárigazgatóknak szóló éves egynapos workshopját.  

Országos közfeladatok 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

Felhasználók összesen 65457 
Szerzők 62 186 

Adminisztrátorok 3 271 
Közlemények összesen 1 975 163 

Cikkek 908 870 
Könyvek 196 283 

Könyvfejezetek 429 036 
Szabadalmak 6 754 
Disszertációk 20 483 
Egyéb művek 413 737 

Idézetek összesen 7 108 026 
Független idézetek 5 769 837 

Függő idézetek 1 218 033 
Nem jelölt idézetek 120 156 

Teljes tudományos mű 1 220 088 
Teljes tudományos mű idézői 6 880 636 

Teljes tudományos mű független idézői 5 575 768 
Teljes tudományos művek aránya (%) 61,77 

 
 
Az MTMT2 szoftver bevezetésének november 1-jével letelt az első éve. Az átállás után is 
szükség volt a szoftver intenzív javítására és a fejlesztés továbbvitelére.  

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti program (EISZ) 

Az EISZ központi közbeszerzési szervvé vált az év folyamán, mely a közbeszerzési 
eljárások lefolytatását megkönnyíti. Az EISZ Nemzeti Program NKFIH által biztosított 
pályázati összege idén változatlan maradt (1925 millió forint), ehhez adódott hozzá az 
intézményi önrészekből befolyt összeg, így 55 konzorciumi adatbázist sikerült beszerezni az 
év folyamán. Folyamatosan zajlanak az EISZ által szervezett felhasználói képzések a 
könyvtáros szakemberek és "How to Publish" workshopok a kutatói közösség tagjai 
számára. A Compass+ adatbázisban folytatta a fejlesztéseket, a Magyarországon elérhető 
tudományos tartalmak keresőfelülete nagyban hozzájárul a kutatók és a könyvtárosok 
tájékozódásához. 
Az Elsevier tárgyalások befejeztével nyáron megindult az idei évre vonatkozó Elsevier 
közbeszerzési eljárás, a szolgáltató hozzáférhetővé tette a felületet.  
Tárgyalásokat kezdeményezett a KIK a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatalnál, hogy az EISZ Titkárság lássa el az országos nyílt hozzáférés központ teendőit, 
hiszen a nyílt hozzáférésű publikációs kvótákat tartalmazó szerződések eredményeként 
országosan és láthatóan osztható el a kutatóintézetek és egyetemek ingyenes publikációs 
lehetősége. 
A szeptemberi angol nyelvű Focus on Open Science konferencia nagy sikerrel zárult, egyre 
több a szomszédos országokból a résztvevő.  
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Az Akadémiai Levéltár legfőbb feladata továbbra is a kutató- és ügyfélszolgálat ellátása.  

 

Pályázatok, együttműködések 

Két aktív OTKA-pályázati kutatás folyt az év során a könyvtárban, és egy NKA-pályázatra 
nyert támogatást.  

A BNU – Bibliotheque Nationale et Universitaire-rel (Strassbourg) kötött együttműködésük 
keretében a Maps and Imagination kiállításhoz dokumentumokat adtak kölcsön.  

2019. május 27-29. között az MTA KIK volt a rendezője, szervezője az ABDOS (Die 
Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und 
Südosteuropaforschung) éves konferenciának. 

A kínai Dunhuang Academyvel tavaly kötött együttműködés keretében májusban közös 
nemzetközi konferenciát szervezett a Selyemúthoz kapcsolódóan.  

A báró Eötvös Loránd-emlékév lebonyolításában jelentős szerepet vállalt a Könyvtár, az 
Eötvös 100 programsorozat keretein belül fotókiállítás nyílt az olaszországi Toblachban 
Eötvös Loránd sztereoképei a Dolomitokból (1875-1915) címmel. 

 

 

Kiállítások  

A 2018. novemberben bemutatott Magyarok a Selyemúton kiállítás nagy sikerére való 
tekintettel, 2019. évben vándorkiállításként az ország három pontján, Szegeden, Pécsett és 
Miskolcon mutatta be a Széchenyi Béla vezette expedíció és Stein Aurél Selyemúton tett 
felfedezéseit.  

A 2019. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2019. november 5-én 
nyílt Teleki József és az Akadémiai Könyvtár című kiállítás, amelyet több hónapon keresztül 
láthat a nagyközönség.  

Az MTA Elnökség által elfogadott 2019-2023 vonatkozó stratégiának megfelelően 
kiemelten fontos a Könyvtárban őrzött állományhoz való legteljesebb hozzáférés, ami 
magában foglalja a gyűjteményben őrzött kincsek és az ezekről szóló irodalom nyomtatott 
formában való kiadását illetve más intézményekkel közösen tudománynépszerűsítő 
kiadványok publikálását. 

Kiemelt események, programok 

2019-ben kiemelt események voltak a Könyvtár által szervezett nemzetközi konferenciák a 
francia/német nyelvű Les bibliothèques et l'économie des connaissances XIVe-XIXe siècle 
(A könyvtárak tematikus összetételének változásai a XIV-XIX. században), az angol / kínai 
nyelvű Dunhuang and Cultural Contact along the Silk Road (Dunhuang és a Selyemút menti 
kulturális kapcsolatok) és az angol nyelvű Focus on Open Science konferenciák.  

A szakmai tevékenység táblázatos összefoglalása 

tevékenység 2019. december 31. 

nyitvatartási órák száma/hét 63 

nyitvatartási napok száma/év 260 
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regisztrált használó 2 607 

személyes használat 38 352 

kölcsönzött dokumentumok száma 182 730 

helyben használt dokumentumok száma 15 659 

könyvtárközi kölcsönzés, beérkezett kérés 1036 

könyvtárközi, küldött kérés  859 

adatbázisok száma 42 

digitalizált dokumentumok száma (összesen) 121 331 
állomány: könyv és bekötött folyóirat 
(összesen) 1 615 899 
kulturális rendezvények, kiállítások, 
előadások látogatottsága 16 425 fő 

felhasználóképzés 75 alkalom/1169 fő 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 753,7 6 144,9 6 144,9 6 467,1 6 266,6 108,9 96,9 

ebből: személyi juttatás 511,2 643,0 643,0 533,0 525,9 102,9 98,7 

Bevétel 4 940,1 5 546,5 5 546,5 5 465,9 5 419,4 109,7 99,5 

Támogatás 869,6 598,4 598,4 602,6 602,6 69,3 100,0 

Költségvetési maradvány 342,5 0,0  0,0 398,6 398,6 116,4 100,0 

Létszám (fő)  110 109    112  110 100,0 98,2 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 144,9 5 546,5 598,4 643,0 109 

Módosítások jogcímenként *      
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Adókompenzáció 0,5 0,0 0,5 0,4 0 

Minimálbér-emelés támogatása 1,1 0,0 1,1 0,9 0 

Szakmai többletfeladat ellátásának támogatása 2,6 0,0 2,6 8,4 3 

Szakmai feladattal kapcsolatos többletbevétel 
miatti előirányzat-módosítás 

-80,6 -80,6 0,0 59,8 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -179,7 0 

Költségvetési maradvány igénybevétel 398,6 398,6 0,0 0,2 0 

2019. évi módosított előirányzat 6 467,1 5 864,5 602,6 533,0 112 

 

 
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 Titkársága 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 
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Az MTA LGK által üzemeltetett épületek különösen: 

• 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) 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 848,5 1 660,6 1 593,9 3 221,8 2 595,0 91,1 80,5 

ebből: személyi juttatás 485,1 508,8 508,8 488,2 487,7 100,5 99,9 

Bevétel 2 174,4 918,4 918,4 1 354,3 1 308,1 60,2 96,6 

Támogatás 842,5 742,2 675,5 904,4 904,4 107,3 100,0 

Költségvetési maradvány 794,7 0,0  0,0  963,1 963,1 121,2 100,0 

Létszám (fő)  106 120    120  101 95,3 84,2  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 660,6 918,4 742,2 508,8 120 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 1,0 0,0  1,0 0,8 0 

Minimálbér-emelés támogatása 5,2 0,0  5,2 4,4 0 

30/2019. OGY. határozat miatt -66,7 0,0 -66,7 0,0 0 

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
többletfeladat ellátásának támogatása 

222,7 0,0 222,7 0,0 0 

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos 
többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 

435,9 435,9 0,0  0,0  0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0  0,0  -35,7 0 

Költségvetési maradvány igénybevétel 963,1 963,1 0,0  9,9 0 

2019. évi módosított előirányzat 3 221,8 2 317,4 904,4 488,2 120 
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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 2019. évben. Az óvoda férőhelyeinek kihasználtsága 2019-ben átlagosan 99,7%-os, a 
bölcsődei kihasználtság 97,1%-os volt. 

 

• 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. 

Törzskönyvi azonosító: 300234 

Honlap címe: udulo.mta.hu 

 

Az üdülők kihasználtsága 2019-ben a következőképpen alakult: 

A férőhely kihasználtság 2019-ben az előző évhez viszonyítva összességében 6,31%-kal 
nőtt, amely a jelenlegi értékesítési piacokat és üdülési szokásokat, a családok jövedelmi 
viszonyait tekintve kedvező.  

A Mátrafüredi Üdülő vendégforgalma 3,9%-kal, a Mátraházai Üdülőé 1,4%-kal, a 
Balatonalmádi Üdülőé 16,8%-kal, a Balatonvilágosi Üdülőé 5,8%-kal emelkedett. Az 
Erdőtarcsai Üdülő vendégforgalma az előző évi szinten maradt. A vendégházak 
vendégforgalma nem nőtt. Míg a Domus CH-nál az előző évhez viszonyítva a kihasználtság 
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a vendégéjszakák alapján megközelítően azonos szinten maradt (2019-ben 35,3%, míg 
2018-ban 36% volt), a Vári Vendégház esetében a vendégéjszakák száma 8,3 %-kal 
csökkent.   

 

Intézmény 
Szobák 
száma 

Férő-
helyek 
száma 

Kiadható 
férőhelyek 

száma 

Értékesített vendégéjszakák 
száma 

Kihasználtság (%) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Mátrafüred 51 141 51 465 
10 

179 
10 

897 
11 

200 
19,8 25,0 25,68 

Mátraháza 32 61 22 263 4 524 5 446 5 746 20,3 24,5 25,81 
Erdőtarcsa 14 26 9 490  1 959 1 416 1 383 20,6 14,9 14,57 

Balatonalmádi 20 45 9 945 2 693 2 737 3 050 27,1 39,8 44,3 
Balatonvilágos 25 67 10 251 4 507 4 836 5 431 44,0 47,2 52,98 

Siófok 30 94 14 382 bérbeadva bérbeadva bérbeadva - - bérbeadva 

Balatonfüred 5 20 2 295 1 160 1 024 1 297 50,5 33,5 42,39 
Domus’Collégium

Hungaricum’ 36 69 25 185  9 065 8 900  36,0 35,34 

Vári Vendégház 11 22 8 030  2 526 1 860  31,5 23,16 

Összesen: 224 545 120 091 25 022 37 947 38 867 30,4 26,5 27,15 
 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése  
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 800,2 610,7 610,7 940,7 909,4 113,6 96,7 

ebből: személyi juttatás 355,5 326,0 326,0 434,0 427,4 120,2 98,5 

Bevétel 366,9 275,3 275,3 508,9 496,1 135,2 97,5 

Támogatás 412,8 335,4 335,4 368,7 368,7 89,3 100,0 

Költségvetési maradvány 83,6     63,1 63,1 75,5 100,0 

Létszám (fő)  106 107    107  102 96,2 95,3 

 
  

4495



 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 610,7 275,3 335,4 326,0 107 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 2,7 0,0  2,7 2,3 0 

Minimálbér-emelés támogatása 12,0 0,0  12,0 10,1 0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 18,6  18,6 0,7 0 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 233,6 233,6 0,0  95,6 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0  -11,4 0 

Költségvetési maradvány igénybevétel 63,1 63,1 0,0  10,7 0 

2019. évi módosított előirányzat 940,7 572,0 368,7 434,0 107 

 
 
 
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. 
 

2019-ben a magyar tudomány ünnepének rendezvényeit, tudományos előadásait az 
„Értékteremtő tudomány” mottó szellemisége kísérte. 2019. június 14-én került sor az 
Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, melynek házigazdája a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság (KAB) volt. 
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A Területi Akadémiai Bizottságok és munkaszervezetei 2019. év során közel 1300 
színvonalas rendezvényt bonyolítottak le. A neves előadók által tartott programok tartalmas 
és elgondolkodtató élményt kínáltak a résztvevőknek, hallgatóknak. A bizottságok gazdag 
programokat szerveztek Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából, bemutatásra 
került a Tudós hatalmas életmű eredménye, szerteágazó tudományos munkássága. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 366,4 253,3 253,3 482,3 353,2 96,4 73,2 

ebből: személyi juttatás 156,3 143,6 143,6 186,9 182,3 116,6 97,5 

Bevétel 51,8 64,1 64,1 230,7 225,5 435,3 97,7 

Támogatás 301,5 189,2 189,2 223,2 223,2 74,0 100,0 

Költségvetési maradvány 41,5 - - 28,4 28,4 68,4 100,0 

Létszám (fő)  45 46  - 46  45 100,0 97,8  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 253,3 64,1 189,2 143,6 46 

Módosítások jogcímenként *          

Adókompenzáció 3,0 0,0  3,0 2,6 0 

Minimálbér-emelés támogatása 4,0 0,0  4,0 3,3 0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 27,0 0,0  27,0 14,7 0 

Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 166,6 166,6 0,0 19,6 0 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  0,0 0,0  0,0  -2,2 0 

Költségvetési maradvány igénybevétel 28,4 28,4 0,0  5,3 0 

2019. évi módosított előirányzat 482,3 259,1 223,2 186,9 46 
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5.4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága (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 2019-ben 140 fő 
rendes, 26 fő tiszteleti és 10 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 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2019. november 26-ai éves, rendes 
közgyűlésén új tagokat választott szakosztályaiba: 
Az irodalmi osztály rendes tagja Halasi Zoltán, szenior tagja Végel László lett.  
Az építőművészeti osztályba választották Demeter Nórát (rendes tag), Mátrai Pétert (szenior 
tag) és Sylvester Ádámot (szenior tag). 
A képző- és iparművészeti osztály új tagjai: Szegedy-Maszák Zoltán (rendes tag), Manfred 
Mohr (tiszteleti tag).  
A mozgókép-és színházművészeti osztály tagja lett Kovalik Balázs (rendes tag) és Jordán 
Tamás (szenior tag), Tompa Gábor (tiszteleti tag). 
A zenei alkotóművészeti osztály rendes tagnak választotta Vajda Gergelyt, tiszteleti tagnak 
Clarence Barlow-t. 
Az idei közgyűlésen címzetes tagnak választották a tagok Edgar Morint, Kovács Pétert, 
Kovalovszky Mártát, Rajk Juditot, Perneczky Gézát. 

A 2019. évben 13 székfoglaló előadásra került sor, valamint május 10-én „…Most egy hajó 
beáll”  című programmal megemlékezett Tandori Dezsőre a FUGA-ban közös rendezvény 
keretében.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 21,2 20,3 20,3 28,2 27,7 130,7 98,2 

ebből: személyi juttatás 11,1 11,3 11,3 14,0 13,7 123,4 97,9 

Bevétel   0,5 0,5 0,5   - 0,0 

Támogatás 21,6 19,8 19,8 22,8 22,8 105,6 100,0 

Költségvetési maradvány 4,5     4,9 4,9 108,9 100,0 

Létszám (fő)  2 2    2  2 100,0 100,0  
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Előirányzat-módosítások levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 20,3 0,5 19,8 11,3 2 

Módosítások jogcímenként     0 

Többletfeladat ellátásának támogatása 
(szakmai feladatok támogatása) 

3,0 0,0  3,0 3,0 0 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

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

Költségvetési maradvány igénybevétele 4,9 4,9  0,0 0,8 0 

2019. évi módosított előirányzat 28,2 5,4 22,8 14,0 2 
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IV. A fejezeti kezelésű támogatások alakulása 

 

Az MTA fejezet 2019. évközben 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 

6/6. 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 

6/13. 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 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 607,6 2 008,1 2 008,1 1 126,4 1 093,5 180,0 97,1 

Bevétel 152,5 0,0 0,0 510,0 510,0 334,4 100,0 

Támogatás 414,2 2 008,1 2 008,1 424,9 424,9 102,6 100,0 

Költségvetési maradvány 232,4 0,0 0,0 191,5 191,5 82,4 100,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 008,1 0,0 2 008,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

  = működésre -88,1  -88,1 

  = meghatározott feladatra -309,0 0,0 -309,0 

− más fejezet intézményének    

 =    meghatározott feladatra -7 281,4 0,0 --7 281,4 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -466,3 -171,8 -294,5 

− saját fejezeti kezelésű előirányzattól 294,5 0,0 294,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 6 095,3 0,0 6 095,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− Költségvetési maradvány igénybevétel 191,5 191,5 0,0 

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 681,8 681,8 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 126,4 701,5 424,9 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− saját intézmény 204,4 0,0 204,4 

− más fejezet intézménye 329,8 0,0 329,8 
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− alapítvány 76,7 58,6 18,1 

− közalapítvány 0,0 0,0 0,0 

− nonprofit társaság 65,8 22,3 43,5 

− gazdasági társaság 235,2 0,0 235,2 

− önkormányzat/vagy intézménye 0,0 0,0 0,0 

− határon túli szervezetek 95,0 74,8 20,2 

− egyéb (kötelezettségvállalás nélküli maradvány 
befizetése) 

3,5 0,0 3,5 

− egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség) 83,1 2,8 80,3 

Összes kifizetés 1 093,5 158,5 935,0 

 

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy 
Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) (6. cím 1. alcím) 

A tudományos társaságok támogatására a 2019. 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 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 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány 0,0 - - 0,0 0,0 - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 80,9 0,0 80,9 
2019. évi módosított előirányzat 80,9 0,0 80,9 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (2) 58,6 58,6 0,0 

- nonprofit társaság (31)  22,3 22,3 0,0 

Összes kifizetés 80,9 80,9 0,0 

 

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása (6. cím 2. alcím) 

Az MTA a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 2019-ben 
eredetileg 121,3 millió Ft-ot biztosított. Évközben, a feladatok maradéktalan ellátása 
érdekében, a Lendület Program fejezeti kezelésű előirányzatból 6,8 millió Ft került 
átcsoportosításra. Elszámolást követően visszafizetésre került 1,1 millió Ft, ami bevételként 
jelentkezett, valamint előző évről a maradvány 1,1 millió Ft volt. Így 2019-ben összesen 
130,3 millió Ft állt rendelkezésre. Ebből a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatására 
30,0 millió Ft-ot, a műhelytámogatásra 31,0 millió Ft-ot, rendezvény- és kiadvány-
támogatásra 10,0 millió Ft-ot, tudományos publikációk támogatására 1,3 millió Ft-ot, 
nemzetközi konferencia részvétel támogatására 2,8 millió Ft-ot fordított. További 4-4 millió 
Ft támogatásban részesülhetett a Vajdasági, a Szlovákiai és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai 
Tanács, valamint 1,8 millió Ft-ot kapott az Amerikai Magyar Akadémikusok Tanácsa. Az 
MTA a Szülőföld ösztöndíjprogram finanszírozására az MTA Titkársága, mint lebonyolító 
részére 32,7 millió Ft-ot csoportosított át, továbbá két határon túli szervezet részére 
2,4 millió Ft-ot biztosított. Az MTA Titkársága részére a feladat ellátására további 6,3 
millió Ft-került jóváhagyásra. 

2019. évben támogatott határon túli szervezetek tételesen: 

adatok ezer Ft-ban 

Támogatott szervezet Támogatás 
összege 

Műhelytámogatások     

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület Románia 30 000 

Erdélyi Múzeum-Egyesület (MOLL ház bérleti díja) Románia 3 000 

Erdélyi Múzeum-Egyesület (többlettámogatás) Románia 5 000 

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Szerbia 4 000 
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Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács Szlovákia 4 000 

Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács  Ukrajna 4 000 

Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága USA 1 800 

Ausztriai Magyar Kutatóintézet Ausztria 500 

UMIZ-Imre Samu Nyelvi Intézet Ausztria 500 

Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság Horvátország 500 

Erdélyi Múzeum-Egyesület Románia 6 000 

KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Románia 1 700 

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Románia 2 100 

Kriza János Néprajzi Társaság Románia 1 500 

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Románia 1 550 

Teleki Téka Alapítvány Románia 800 

Kiss Lajos Néprajzi Társaság Szerbia 500 

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Szerbia 250 

Verbi Nyelvi Kutatóműhely Szerbia 500 

Arany A. László Polgári Társulás Szlovákia 800 

Fórum Kisebbségkutató Intézet Szlovákia 1 900 

Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ Szlovákia 1 000 

Fórum Kisebbségkutató Intézet Gramma Nyelvi Iroda Szlovákia 500 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal 
Intézete 

Ukrajna 1 200 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar 
Intézete 

Ukrajna 1 200 

Konferencia- és kiadványtámogatások     

Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága USA 600 

UMIZ-Imre Samu Nyelvi Intézet Ausztria 300 

Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság Horvátország 300 

Csíki Székely Múzeum Románia 450 

Erdélyi Múzeum-Egyesület Románia 1 200 

Haáz Rezső Múzeum Románia 450 

KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Románia 300 

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Románia 300 

Kriza János Néprajzi Társaság Románia 450 

Romániai Magyar Közgazdász Társaság Románia 300 

Sapientia Varadiensis Alapítvány Románia 200 

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Románia 300 

Kiss Lajos Néprajzi Társaság Szerbia 450 

Regionális Tudományi Társaság Szerbia 200 
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Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Szerbia 850 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Szerbia 400 

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Szerbia 250 

Calvin J. Teológiai Akadémia Szlovákia 400 

Fórum Kisebbségkutató Intézet  Szlovákia 200 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva Szlovénia 500 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal 
Intézete 

Ukrajna 300 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar 
Intézete 

Ukrajna 300 

Ukrán-Magyar Tudományos Műhely Ukrajna 200 

UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Ukrajna 400 
UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Hungarológiai 
Központ 

Ukrajna 400 

Tudományos publikációk támogatása     

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület Románia 1 300 

Nemzetközi konferencia-részvétel támogatás     

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület Románia 2 136 

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Szerbia 691 

Szülőföld ösztöndíj program     

Selye János Egyetem Szlovákia 500 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Szlovákia 1 900 

Összesen:   91 326 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 88,4 121,3 121,3 92,4 92,4 104,5 100,0 

Bevétel 1,0 0,0 0,0 1,1 1,1 110,0 100,0 

Támogatás 78,6 121,3 121,3 90,2 90,2 114,8 100,0 

Költségvetési maradvány 9,9 - - 1,1 1,1 11,1 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 121,3 0,0 121,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek  
 

  
 

 = meghatározott feladatra -37,9 0,0 -37,9 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 6,8 0,0 6,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel 1,1 1,1 0,0 

− Költségvetési maradvány igénybevétel 1,1 1,1  0,0 

2019. évi módosított előirányzat 92,4 2,2 90,2 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény     

− határon túli szervezetek  92,4 74,8 17,6 

Összes kifizetés 92,4 74,8 17,6 

 

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (6. cím 3. alcím) 

A 2019. évi eredeti 153,3 millió Ft összegű előirányzat javára évközben 31,4 millió Ft 
előirányzat-átcsoportosítás került jóváhagyásra a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti 
kezelésű előirányzatról. A keret emelését a növekvő számú és összegű pályázati igények 
indokolták. A tárgyévi bevétel 2,4 millió Ft volt, így a 2019. évi tudományos könyv- és 
folyóirat-kiadás támogatására 187,1 millió Ft forrás állt rendelkezésre. Ennek nagy részét 
(145,8 millió Ft) pályázati úton, az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság döntése és 
javaslata alapján, kisebb részét (13,5 millió Ft) az MTA elnökének egyedi döntése alapján 
használhatták fel a támogatott Kiadók. Ezen kívül a Magyar Tudomány folyóirat fedezetére 
27,8 millió Ft támogatást kapott az azt kiadó Akadémiai Kiadó Zrt. 
A 2018. évi 186,0 millió Ft költségvetési maradvány igénybevétele megtörtént. 

A forrásból részben a tudományos kiadványok megjelentetését vállaló államháztartáson 
belüli szervezetek (kutatóhelyek, egyetemek), nagyobb részt államháztartáson kívüli 
szervezetek részesültek. Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással 16,7 millió forint, 
közvetlen utalással 323,5 millió Ft került kifizetésre. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 209,7 153,3 153,3 356,4 323,5 154,3 90,8 

ebből: személyi juttatás 0,0 6,5  6,5  0,0 0,0 - - 

Bevétel 3,2 0,0 0,0  2,4 2,4 75,0 100,0 

Támogatás 174,4 153,3 153,3 168,0 168,0 96,3 100,0 

Költségvetési maradvány 218,1 - - 186,0 186,0 85,3 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 153,3 0,0 153,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 32,2 0,0 32,2 

- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -0,8 0,0 -0,8 

- más fejezet intézményének -16,7 0,0 -16,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− költségvetési maradvány igénybevétel 186,0 186,0 0,0 

− többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 2,4 2,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 356,4 188,4 168,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 
 

  
 

− más fejezet intézménye (12 db) 27,1 0,0 27,1 

− alapítvány (9 db) 18,1 0,0 18,1 

− közalapítvány 0,0 0,0 0,0 

− nonprofit társaság (18 db) 43,5 0,0 43,5 

− gazdasági társaság (39 db) 230,8 0,0 230,8 

−  egyéb – külföldi szervezet (1 db) 0,5 0,0 0,5 

− egyéb (kötelezettségvállalás nélküli maradvány 
befizetése) 

3,5 0,0 3,5 

Összes kifizetés 323,5 0,0 323,5 
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A 32,9 millió Ft összegű maradvány a korábbi évek kiadványtámogatásának folyamatban 
lévő, ki nem utalt elszámolásai, illetve meghiúsult kötelezettségvállalás miatt keletkezett.  

 

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (6. cím 4. alcím) 

A forrást az MTA eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA közötti 
megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került az MTA-hoz. 
Az így biztosított támogatást a kutatóintézmények szintén fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással kaphattak meg. A tényleges felhasználás a támogatott intézményeknél 
történik meg. 

 

A keret megtakarítása másik MTA fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás.  

Évvégére a módosított előirányzat lenullázódott. 

 

2019-ben a rendelkezésre álló keretre az intézmények egy ütemben pályázhattak. A 
kutatóközpontok és kutatóintézetek összesen 709,6 millió Ft támogatásban részesültek, 
melyből 581 millió forint a pályázat során, további 128,6 millió forint pedig kiegészítő 
támogatásként került megítélésre. 

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. 2019-ben pályázati 
felkészülésre 80 millió forintot fordíthattak a kutatóközpontok és kutatóintézetek. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás        

ebből: személyi juttatás         

Bevétel        

Támogatás        

Költségvetési maradvány             
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat     

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -709,6  -709,6 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 15,4   15,4 

- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -102,0 -102,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 694,2  694,2 

- többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 102,0 102,0  

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Lendület Program (6. cím 6. alcím) 

A forrást az MTA eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA közötti 
megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került az MTA-hoz. 
Az így biztosított támogatást a kutatóintézmények szintén fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással kaphattak meg. A tényleges felhasználás a támogatott intézményeknél 
történik meg. 
 
A keret megtakarítása másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

Évvégére a módosított előirányzat lenullázódott. 

 

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 Lendület programban 2019-ben felhasznált 3 223,1 millió Ft támogatásból 1 465,3 
millió Ft az MTA intézményeiben, 1 757,8 millió Ft az egyetemeken hasznosult. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás        

ebből: személyi juttatás         

Bevétel        

Támogatás         

Költségvetési maradvány          

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat     

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra    

 más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -3 223,1   -3 223,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -42,5 -1,7  -40,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 3 263,9  3 263,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 1,7 1,7  

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

Fiatal kutatók támogatása (6. cím 7. alcím) 

A forrást az MTA eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA közötti 
megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került az MTA-hoz. 
Az így biztosított támogatást a kutatóintézmények szintén fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással kaphattak meg. A tényleges felhasználás a támogatott intézményeknél 
történik meg. 
 
A keret megtakarítása másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

A keret a fiatal kutatói pályázatok finanszírozására szolgál, amelyre – a 3 éves ciklusok 
elszámoltatása utáni kifizetésekkel együtt  az MTA 911,8 millió Ft-ot fizetett ki.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 7,3   0,1 0,1 1,4 100,0 

ebből: személyi juttatás         

Bevétel 7,3   0,1 0,1 1,4 100,0 

Támogatás        

Költségvetési maradvány           

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat     

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek        

  = meghatározott feladatra -9,5   -9,5 

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra    

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -128,4 -38,4  -90,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 1 004,9  1 004,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 38,5 38,5   

2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 0,1   0,1 

Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1 

 

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak (6. cím 8. alcím) 

A nemzetközi kapcsolatok kereteként eredetileg 199,0 millió Ft állt rendelkezésre. 
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A kereten belül külön 27,0 millió Ft-os keret szolgált a konferenciaszervezések fedezetére 
(tényleges felhasználás 26,1 millió Ft), 12,5 millió Ft az ifjúsági nemzetközi 
konferenciaszervezési kiadások finanszírozására (tényleges felhasználás 11,8 millió Ft), 
valamint 79,5 millió Ft-os keret a mobilitást segítő utaztatások támogatására (tényleges 
felhasználás 75,7 millió Ft), amelyből pályázati úton lehetett támogatáshoz jutni. A 
támogatásból 98,2 %-ban a kutatóintézmények részesültek előirányzat-átcsoportosítással, 
1,8 %-ban pedig közvetlen kifizetés útján határon túli szervezetek (Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet). 

A nemzetközi tagdíjak eredetileg 80,0, millió Ft összegű kerete 0,4 millió Ft keret-
átcsoportosítással növelten finanszírozta az MTA és kutatóintézményeinek nemzetközi 
szervezetekben való részvételét 80,4 millió Ft összegben. 

A keret megtakarítása másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 75,2 199,0 199,0 82,5 82,5 109,7 100,0 

ebből: személyi juttatás   94,2  94,2        

Bevétel             

Támogatás 75,2 199,0 199,0 82,5 82,5 109,7 100,0 

Költségvetési maradvány             

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 199,0   199,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1,4   -1,4 

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -110,1   -110,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -21,5 -16,5  -5,0 

Egyéb előirányzat-módosítások jogcímenként    

- többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 16,5 16,5  

2019. évi módosított előirányzat 82,5 0,0 82,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− határon túli szervezetek (3 db)  2,1   2,1 

− egyéb (nemzetközi tagdíjak, bankköltség) 80,4 0,1 80,3 

Összes kifizetés 82,5 0,1 82,4 

 

 
Posztdoktori támogatások (6. cím 9. alcím) 

A forrást az MTA eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA közötti 
megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került az MTA-hoz. 
Az így biztosított támogatást a kutatóintézmények szintén fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással kaphatták meg. A tényleges felhasználás a támogatott intézményeknél 
történik meg. 

A keret megtakarítása másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

Évvégére a módosított előirányzat lenullázódott. 

A keret a 2015. évig meghirdetett kétéves posztdoktori ösztöndíj, valamint a 2016-tól 
meghirdetett hároméves Prémium posztdoktori ösztöndíj pályázatok finanszírozására 
szolgál, melyre az MTA 724,4 millió Ft-ot fizetett ki.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6,3       

ebből: személyi juttatás         

Bevétel 6,3       

Támogatás        

Költségvetési maradvány             
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat    

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra     

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -724,5   -724,5 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -123,4 -13,2  -110,2 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 834,7  834,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 13,2 13,2   

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

 

Szakmai feladatok teljesítése (6. cím 10. alcím) 

A Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat a külön nevesített alcímeken 
kívüli működtetési és meghatározott feladatok ellátásának fedezetére szolgál. Évközben az 
előirányzat egyrészt többletbevétel miatt, másrészt a más MTA fejezeti kezelésű 
előirányzatok megtakarításának ide való átcsoportosításával emelkedett. 
Az MTA a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosította a 
kutatóintézmények számára többek között a pályáztatás útján elnyert Vendégkutatói 
program támogatása (50 millió Ft), a 2016-ban indult tantárgy-pedagógiai kutatócsoportok 
(198,7 millió Ft), a tantárgy-pedagógiai kutatócsoportok 2019. évi többlettámogatásának 
(98,0 millió Ft), és az MTA intézmények (TABT, LGK, ÜK) felújítási pályázatának 
fedezetét is. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 109,2 353,6 353,6 509,7 509,7 466,8 100,0 

ebből: személyi juttatás   119,9  119,9        

Bevétel 104,1     506,4 506,4 486,5 100,0 

Támogatás 5,1 353,6 353,6 3,3 3,3 64,7 100,0 

Költségvetési maradvány            
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 353,6   353,6 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -88,1   -88,1 

  = meghatározott feladatra -260,2  -260,2 

− más fejezet intézményének    

 = meghatározott feladatra -194,4  -194,4 

- saját fejezeti kezelésű előirányzattól 240,1  240,1 

- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -47,7  -47,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 506,4 506,4   

2019. évi módosított előirányzat 509,7 506,4 3,3 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 204,4   204,4 

− más fejezet intézménye (11 db) 302,6  302,6 

− egyéb (bankköltség) 2,7 2,7   

Összes kifizetés 509,7 2,7 507,0 

 

Kiválósági központok támogatása (6. cím 11. alcím) 

A forrást az MTA eredeti költségvetése nem tartalmazta, az évközben az ITM-MTA közötti 
megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került az MTA-hoz. 
Az így biztosított támogatást a kutatóintézmények szintén fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítással kaphatták meg. A tényleges felhasználás a támogatott intézményeknél 
történik meg. 

A keret megtakarítása másik saját fejezeti kezelésű előirányzat részére került 
átcsoportosításra, ahol aszerinti cél szerint történt meg a felhasználás. 

Évvégére a módosított előirányzat lenullázódott. 
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Az Akadémiai kutatóközpontok egyetemi partnerekkel 2014-ben koncentrált, 3 éves kutatási 
programokat indítottak. Ezen kutatásokat az MTA 2019-ben 297,6 millió Ft-tal támogatta az 
alábbiak szerint: 

millió Ft-ban 

Intézmény Program 2016. év 2017. év 2018. év 2019. 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 40 

MTA Közgazdaság és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 

Heurisztikus problémamegoldás 
párosító mechanizmusokban 

 40 
40 40 

MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 

Mobilitás Kutatási Centrum  40 
22,696 37,338 

MTA Közgazdaság és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 

Mobilitás Kutatási Centrum   
23,789 13,247 

MTA Ökológiai Kutatóközpont 
A társadalmi jóllét ökológiai alapjai-
tájhasználat és klímaváltozás hatása 
vízi és szárazföldi ökoszisztémákra 

  
52 45 

MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont 

Gammavillanások detektálása 
nanoműholdak segítségével - 
prototípus űrműszer kifejlesztése 
(CAMELOT) 

  

38,33 38,33 

MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont 

NANOMIN: Ásványképződési 
folyamatok nanoméretekben – a 
kristályok elemi cellájától a 
kontinentális léptékig 

  

33,185 33,685 

MTA Természettudományi 
Kutatóközpont 

Mesterséges intelligenciával 
támogatott orvosbiológiai adatelemzés 

  
 18 

MTA Természettudományi 
Kutatóközpont 

Komplex orvosbiológiai kutatások 
együttműködési hálózatban 

  
 18 

MTA Természettudományi 
Kutatóközpont 

Funkcionális molekulák a fehérje-
fehérje kölcsönhatásokban 

  
 14 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás        

ebből: személyi juttatás        
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Bevétel        

Támogatás        

Költségvetési maradvány        

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 
 

  
 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -297,6   -297,6 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 297,6  297,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- többletbevétel miatti előirányzat-módosítás 0,0 0,0  

2019. 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. 

A beruházás 2016-ban kezdődött, a megvalósítás össztámogatása 6 000 millió Ft, a 
tervezett ütemezés szerint 2019-ben 1 100 millió Ft támogatás volt biztosítva. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  1 100,0 1 100,0   - - 

ebből: személyi juttatás   53,0  53,0    - - 

Bevétel         - - 

Támogatás   1 100,0 1 100,0   - - 

Költségvetési maradvány        - - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 100,0 0,0 1 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra 1 100,0 0,0 1 100,0 

2019. 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 kellett tartani, 
a kivitelező M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Kft. részére visszafizetésre került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás      4,4 4,4  - 100,0 

ebből: személyi juttatás           - - 

Bevétel           - - 

Támogatás           - - 

Költségvetési maradvány 4,4 - - 4,4 4,4 100,0 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− Költségvetési maradvány igénybevétel 4,4 4,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 4,4 4,4 0,0 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

adatok millió Ft-ban 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

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

Összes kifizetés 4,4 0,0 4,4 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIADÁSOK 18 786,6 18 926,1 -224,0 19 960,22 500,6-297,2222,918 702,1 21 128,4

1. Költségvetési szerv 18 179,0 16 918,0 -224,0 18 866,72 500,6584,5222,916 694,0 20 002,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 8 203,3 8 297,6 -97,9 8 481,554,8191,3187,88 199,7 8 633,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 497,1 1 371,5 -17,1 1 484,181,517,235,11 354,4 1 488,2

01/03  Dologi kiadások 7 098,2 7 081,6 -99,8 7 823,1956,0178,1--6 981,8 8 115,9

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 44,4 42,0 -- 41,6-0,4----42,0 41,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 166,1 23,0 -- 33,724,6----23,0 47,6

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

02/06  Beruházások 571,1 87,3 -9,2 342,8192,8100,4--78,1 371,3

02/07  Felújítások 593,9 -- -- 520,71 067,197,5---- 1 164,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,9 15,0 -- 139,2124,2----15,0 139,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 607,6 2 008,1 -- 1 093,5---881,7--2 008,1 1 126,4

607,6 2 008,1 -- 1 093,5---881,7--2 008,1 1 126,4

BEVÉTELEK 7 778,5 6 847,0 -- 8 005,8558,3724,0--6 847,0 8 129,3

1. Költségvetési szerv 7 626,0 6 847,0 -- 7 495,8558,3214,0--6 847,0 7 619,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 152,5 -- -- 510,0--510,0---- 510,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 998,1 -- -- 2 133,81 942,3191,5---- 2 133,8

1. Költségvetési szerv 1 765,7 -- -- 1 942,31 942,3------ 1 942,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 232,4 -- -- 191,5--191,5---- 191,5

TÁMOGATÁSOK 11 143,8 12 079,1 -224,0 10 865,3---1 212,7222,911 855,1 10 865,3

1. Költségvetési szerv 10 729,6 10 071,0 -224,0 10 440,4--370,5222,99 847,0 10 440,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 414,2 2 008,1 -- 424,9---1 583,2--2 008,1 424,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 534,0 -- -- 469,0-------- --

1. Költségvetési szerv 534,0 -- -- 469,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 133,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 044,7
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak ( 01117 Köztestületek )1

KIADÁSOK 8 389,1 8 228,2 -157,3 8 714,8492,8104,8193,48 070,9 8 861,9

1 Működési költségvetés 8 332,7 8 188,2 -153,9 8 529,5344,1104,8193,48 034,3 8 676,6

 / 1 Személyi juttatások 6 684,1 6 664,9 -97,9 6 844,4120,1127,4163,06 567,0 6 977,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 168,4 983,3 -- 1 255,4------983,3 1 255,4

Külső személyi juttatások 5 515,7 5 681,6 -- 5 589,0------5 681,6 5 722,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 184,6 1 039,5 -17,1 1 137,683,81,030,41 022,4 1 137,6

 / 3 Dologi kiadások 333,4 441,8 -38,9 495,1115,9-23,6--402,9 495,2

Készletbeszerzés 24,7 18,0 -- 28,9------18,0 28,9

Kommunikációs szolgáltatások 70,4 45,0 -- 76,4------45,0 76,4

Szolgáltatási kiadások 134,3 112,0 -- 243,6------112,0 243,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 62,5 218,0 -- 73,1------218,0 73,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 41,5 48,8 -- 73,1------48,8 73,1

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 44,4 42,0 -- 41,6-0,4----42,0 41,6

Egyéb nem intézményi ellátások 44,4 42,0 -- 41,6------42,0 41,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 86,2 -- -- 10,824,7------ 24,7

Elvonások és befizetések 83,6 -- -- 2,1-------- 16,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,6 -- -- 8,7-------- 8,7

2 Felhalmozási költségvetés 56,4 40,0 -3,4 185,3148,7----36,6 185,3

 / 6 Beruházások 51,7 25,0 -3,4 90,368,7----21,6 90,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,7 -- -- 2,5-------- 2,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 32,1 19,0 -- 68,5------19,0 68,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,9 -- -- 0,1-------- 0,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11,0 6,0 -- 19,2------6,0 19,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,7 15,0 -- 95,080,0----15,0 95,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 92,0-------- 92,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

4,7 15,0 -- 3,0------15,0 3,0

BEVÉTELEK 92,8 42,2 -- 46,78,68,2--42,2 59,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,4 -- -- 6,66,6------ 6,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,4 -- -- 6,6-------- 6,6

4 Működési bevételek 29,2 27,2 -- 26,2--8,2--27,2 35,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 13,5 22,2 -- 16,0------22,2 22,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,7 4,0 -- 1,0------4,0 4,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 11,8 1,0 -- 8,2------1,0 8,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 42,6 -- -- 1,92,0------ 2,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42,6 -- -- 1,9-------- 2,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15,6 15,0 -- 12,0------15,0 15,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

15,6 15,0 -- 12,0------15,0 15,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 498,9 -- -- 484,2484,2------ 484,2

8 Maradvány igénybevétele 498,9 -- -- 484,2484,2------ 484,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 498,9 -- -- 484,2484,2------ 484,2

Maradvány igénybevétele 498,9 -- -- 484,2484,2------ 484,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 498,9 -- -- 484,2-------- 484,2

TÁMOGATÁSOK 8 281,6 8 186,0 -157,3 8 318,7--96,6193,48 028,7 8 318,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 281,6 8 186,0 -157,3 8 318,7--96,6193,48 028,7 8 318,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 281,6 8 186,0 -157,3 8 318,7--96,6193,48 028,7 8 318,7

Központi, irányító szervi támogatás 8 281,6 8 186,0 -157,3 8 318,7--96,6193,48 028,7 8 318,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 165,0 -- -- 109,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 484,2 -- -- -- -- -- -- -- 134,8

MTA Könyvtár és Információs Központ ( 08121 Könyvtári tevékenység )2

KIADÁSOK 5 753,6 6 144,9 -- 6 266,6612,4-291,81,66 144,9 6 467,1

1 Működési költségvetés 5 690,1 6 126,9 -- 6 178,2533,3-299,81,66 126,9 6 362,0

 / 1 Személyi juttatások 511,2 643,0 -- 525,9-119,78,41,3643,0 533,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 479,6 614,2 -- 492,7------614,2 495,7

Külső személyi juttatások 31,6 28,8 -- 33,2------28,8 37,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

108,7 133,7 -- 108,0-26,21,60,3133,7 109,4

 / 3 Dologi kiadások 5 029,9 5 327,2 -- 5 522,3680,2-309,8--5 327,2 5 697,6

Készletbeszerzés 61,9 96,5 -- 77,5------96,5 77,5

Kommunikációs szolgáltatások 4 134,8 4 281,3 -- 4 463,1------4 281,3 4 628,2

Szolgáltatási kiadások 182,7 237,3 -- 279,5------237,3 287,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 17,5 16,0 -- 13,4------16,0 14,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 633,0 696,1 -- 688,8------696,1 689,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 23,0 -- 22,0-1,0----23,0 22,0

Nemzetközi kötelezettségek 18,6 23,0 -- 21,9------23,0 21,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,0 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 18,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 63,5 18,0 -- 88,479,18,0--18,0 105,1

 / 6 Beruházások 63,5 18,0 -- 88,479,18,0--18,0 105,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése 5,6 1,0 -- 16,0------1,0 16,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 34,9 12,0 -- 53,0------12,0 66,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12,3 1,0 -- 4,7------1,0 4,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 10,7 4,0 -- 14,7------4,0 18,2

BEVÉTELEK 4 940,1 5 546,5 -- 5 419,4213,8-294,4--5 546,5 5 465,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 067,0 1 976,0 -- 2 164,8188,8----1 976,0 2 164,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 067,0 1 976,0 -- 2 164,8------1 976,0 2 164,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2,5 -- -- 24,924,9------ 24,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,5 -- -- 24,9-------- 24,9

4 Működési bevételek 2 870,6 3 570,5 -- 3 229,6---294,4--3 570,5 3 276,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 0,1 -- 1,2------0,1 1,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 211,8 2 742,7 -- 2 491,8------2 742,7 2 528,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 594,5 699,0 -- 672,2------699,0 682,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 63,3 128,0 -- 59,0------128,0 59,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 0,4 -- 5,4------0,4 5,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 0,3 -- --------0,3 --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,10,1------ 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 342,5 -- -- 398,6398,6------ 398,6

8 Maradvány igénybevétele 342,5 -- -- 398,6398,6------ 398,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 342,5 -- -- 398,6398,6------ 398,6

Maradvány igénybevétele 342,5 -- -- 398,6398,6------ 398,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 342,5 -- -- 398,6-------- 398,6

TÁMOGATÁSOK 869,6 598,4 -- 602,6--2,61,6598,4 602,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 869,6 598,4 -- 602,6--2,61,6598,4 602,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 869,6 598,4 -- 602,6--2,61,6598,4 602,6

Központi, irányító szervi támogatás 869,6 598,4 -- 602,6--2,61,6598,4 602,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 110,0 -- -- 110,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 398,6 -- -- -- -- -- -- -- 154,0

MTA Létesítménygazdálkodási Központ ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )15

KIADÁSOK 2 848,5 1 660,6 -66,7 2 595,01 028,6593,16,21 593,9 3 221,8

1 Működési költségvetés 2 020,3 1 617,3 -60,9 2 015,7122,3439,86,21 556,4 2 124,7

 / 1 Személyi juttatások 485,1 508,8 -- 487,7-25,8--5,2508,8 488,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 480,0 508,3 -- 481,3------508,3 481,5

Külső személyi juttatások 5,1 0,5 -- 6,4------0,5 6,7
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 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

94,3 100,7 -- 100,7-1,0--1,0100,7 100,7

 / 3 Dologi kiadások 1 401,3 1 007,8 -60,9 1 426,4148,2439,8--946,9 1 534,9

Készletbeszerzés 43,5 33,7 -- 36,9------33,7 41,3

Kommunikációs szolgáltatások 54,6 44,9 -- 51,1------44,9 84,5

Szolgáltatási kiadások 923,2 643,0 -- 1 024,7------643,0 1 081,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,1 -- -- 0,6-------- 1,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 378,9 286,2 -- 313,1------286,2 326,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,6 -- -- 0,90,9------ 0,9

Elvonások és befizetések 11,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 28,5 -- -- 0,9-------- 0,9

2 Felhalmozási költségvetés 828,2 43,3 -5,8 579,3906,3153,3--37,5 1 097,1

 / 6 Beruházások 346,9 43,3 -5,8 83,0-14,860,7--37,5 83,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 23,8 3,2 -- 0,8------3,2 0,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 12,4 -- -- 17,8-------- 18,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 236,9 30,9 -- 46,8------30,9 46,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 73,8 9,2 -- 17,6------9,2 17,6

 / 7 Felújítások 481,3 -- -- 452,7877,592,6---- 970,1

Ingatlanok felújítása 405,5 -- -- 413,5-------- 881,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 1,6-------- 1,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75,8 -- -- 37,6-------- 87,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 43,643,6------ 43,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 43,6-------- 43,6

BEVÉTELEK 2 174,4 918,4 -- 1 308,165,5370,4--918,4 1 354,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42,4 -- -- 29,329,3------ 29,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

42,4 -- -- 29,3-------- 29,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 893,2 -- -- 36,236,2------ 36,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

893,2 -- -- 36,2-------- 36,2

4 Működési bevételek 1 227,2 918,4 -- 1 242,2--369,8--918,4 1 288,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 11,3 8,0 -- 14,1------8,0 14,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 803,4 588,9 -- 849,6------588,9 878,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 124,0 126,2 -- 111,6------126,2 118,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 250,3 195,3 -- 260,2------195,3 269,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- 3,3-------- 3,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 37,9 -- -- 3,4-------- 3,5

5 Felhalmozási bevételek 11,6 -- -- 0,4--0,6---- 0,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 11,6 -- -- 0,4-------- 0,6
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 794,7 -- -- 963,1963,1------ 963,1

8 Maradvány igénybevétele 794,7 -- -- 963,1963,1------ 963,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 794,7 -- -- 963,1963,1------ 963,1

Maradvány igénybevétele 794,7 -- -- 963,1963,1------ 963,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 794,7 -- -- 963,1-------- 963,1

TÁMOGATÁSOK 842,5 742,2 -66,7 904,4--222,76,2675,5 904,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 842,5 742,2 -66,7 904,4--222,76,2675,5 904,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 842,5 742,2 -66,7 904,4--222,76,2675,5 904,4

Központi, irányító szervi támogatás 842,5 742,2 -66,7 904,4--222,76,2675,5 904,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 106,0 -- -- 101,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 963,1 -- -- -- -- -- -- -- 580,6

MTA Jóléti intézmények ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )25

KIADÁSOK 800,2 610,7 -- 909,4167,9147,414,7610,7 940,7

1 Működési költségvetés 682,8 609,7 -- 819,591,8120,614,7609,7 836,8

 / 1 Személyi juttatások 355,5 326,0 -- 427,558,836,812,4326,0 434,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 341,7 322,2 -- 406,6------322,2 413,1

Külső személyi juttatások 13,8 3,8 -- 20,9------3,8 20,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

71,8 62,5 -- 91,016,712,12,362,5 93,6

 / 3 Dologi kiadások 255,5 221,2 -- 301,016,371,7--221,2 309,2

Készletbeszerzés 85,5 78,5 -- 93,0------78,5 97,4

Kommunikációs szolgáltatások 9,0 7,8 -- 8,4------7,8 8,5

Szolgáltatási kiadások 107,8 88,3 -- 136,7------88,3 138,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,2 0,6 -- 0,2------0,6 0,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 53,0 46,0 -- 62,7------46,0 64,7

2 Felhalmozási költségvetés 117,4 1,0 -- 89,976,126,8--1,0 103,9

 / 6 Beruházások 83,9 1,0 -- 53,842,221,9--1,0 65,1

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

Ingatlanok beszerzése, létesítése 47,0 -- -- 15,0-------- 15,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,4 -- -- 2,6-------- 2,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,5 0,8 -- 24,8------0,8 33,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15,2 0,2 -- 11,4------0,2 13,9

 / 7 Felújítások 33,3 -- -- 35,533,34,9---- 38,2

Ingatlanok felújítása 25,9 -- -- 29,6-------- 32,3

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

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,0 -- -- 5,9-------- 5,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,2 -- -- 0,60,6------ 0,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- 0,6-------- 0,6

BEVÉTELEK 366,9 275,3 -- 496,1104,8128,8--275,3 508,9
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 70,670,6------ 70,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 70,6-------- 70,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 34,234,2------ 34,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 34,2-------- 34,2

4 Működési bevételek 366,9 275,3 -- 389,9--127,4--275,3 402,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 252,3 206,7 -- 275,8------206,7 286,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,1 4,1 -- 3,4------4,1 3,8

 / 5 Ellátási díjak 42,8 31,0 -- 51,1------31,0 51,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 38,9 33,0 -- 41,6------33,0 42,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 27,8 -- -- 16,4-------- 16,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,7 -- -- 1,0-------- 1,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 0,4 -- 0,5------0,4 0,8

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 1,4-------- 1,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 83,6 -- -- 63,163,1------ 63,1

8 Maradvány igénybevétele 83,6 -- -- 63,163,1------ 63,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 83,6 -- -- 63,163,1------ 63,1

Maradvány igénybevétele 83,6 -- -- 63,163,1------ 63,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 83,6 -- -- 63,1-------- 63,1

TÁMOGATÁSOK 412,8 335,4 -- 368,7--18,614,7335,4 368,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 412,8 335,4 -- 368,7--18,614,7335,4 368,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 412,8 335,4 -- 368,7--18,614,7335,4 368,7

Központi, irányító szervi támogatás 412,8 335,4 -- 368,7--18,614,7335,4 368,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 106,0 -- -- 102,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 63,1 -- -- -- -- -- -- -- 18,5

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )35

KIADÁSOK 366,4 253,3 -- 353,2194,028,07,0253,3 482,3

1 Működési költségvetés 262,7 253,3 -- 295,121,818,27,0253,3 300,3

 / 1 Személyi juttatások 156,3 143,6 -- 182,321,715,75,9143,6 186,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 147,3 130,6 -- 171,1------130,6 172,4

Külső személyi juttatások 9,0 13,0 -- 11,2------13,0 14,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

35,4 32,8 -- 43,37,02,51,132,8 43,4

 / 3 Dologi kiadások 71,0 76,9 -- 69,5-6,9----76,9 70,0

Készletbeszerzés 7,0 7,3 -- 6,4------7,3 6,5

Kommunikációs szolgáltatások 2,0 3,4 -- 1,8------3,4 1,8

4527



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások 42,3 42,0 -- 41,7------42,0 42,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,8 0,5 -- 0,2------0,5 0,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18,9 23,7 -- 19,4------23,7 19,4

2 Felhalmozási költségvetés 103,7 -- -- 58,1172,29,8---- 182,0

 / 6 Beruházások 24,4 -- -- 25,615,99,8---- 25,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 10,2 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 4,1-------- 4,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9,3 -- -- 16,1-------- 16,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,9 -- -- 5,4-------- 5,4

 / 7 Felújítások 79,3 -- -- 32,5156,3------ 156,3

Ingatlanok felújítása 57,6 -- -- 24,8-------- 122,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5,0 -- -- 1,0-------- 1,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16,7 -- -- 6,7-------- 33,0

BEVÉTELEK 51,8 64,1 -- 225,5165,61,0--64,1 230,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 2,6 -- 23,822,1----2,6 24,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,6 2,6 -- 23,8------2,6 24,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 143,5143,5------ 143,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 143,5-------- 143,5

4 Működési bevételek 49,9 60,0 -- 57,4--1,0--60,0 61,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,4 -- --------0,4 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 38,1 43,0 -- 44,2------43,0 46,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,8 4,0 -- 2,8------4,0 3,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8,7 12,0 -- 10,0------12,0 10,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 -- -- 0,2-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 0,6 -- 0,2------0,6 0,6

5 Felhalmozási bevételek 1,2 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 1,5 -- 0,8------1,5 1,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 1,5 -- 0,8------1,5 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 41,5 -- -- 28,428,4------ 28,4

8 Maradvány igénybevétele 41,5 -- -- 28,428,4------ 28,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 41,5 -- -- 28,428,4------ 28,4

Maradvány igénybevétele 41,5 -- -- 28,428,4------ 28,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 41,5 -- -- 28,4-------- 28,4

TÁMOGATÁSOK 301,5 189,2 -- 223,2--27,07,0189,2 223,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 301,5 189,2 -- 223,2--27,07,0189,2 223,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 301,5 189,2 -- 223,2--27,07,0189,2 223,2
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Központi, irányító szervi támogatás 301,5 189,2 -- 223,2--27,07,0189,2 223,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 45,0 -- -- 45,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,4 -- -- -- -- -- -- -- 123,9

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )45

KIADÁSOK 21,2 20,3 -- 27,74,93,0--20,3 28,2

1 Működési költségvetés 20,5 20,3 -- 26,03,23,0--20,3 26,5

 / 1 Személyi juttatások 11,1 11,3 -- 13,7-0,33,0--11,3 14,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10,4 9,9 -- 11,5------9,9 11,5

Külső személyi juttatások 0,7 1,4 -- 2,2------1,4 2,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2,3 2,3 -- 3,51,2----2,3 3,5

 / 3 Dologi kiadások 7,1 6,7 -- 8,82,3----6,7 9,0

Készletbeszerzés 0,1 0,1 -- 0,5------0,1 0,7

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,1 -- --------0,1 --

Szolgáltatási kiadások 6,6 5,9 -- 7,4------5,9 7,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,4 0,6 -- 0,9------0,6 0,9

2 Felhalmozási költségvetés 0,7 -- -- 1,71,7------ 1,7

 / 6 Beruházások 0,7 -- -- 1,71,7------ 1,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,6 -- -- 1,3-------- 1,3

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

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 4,5 -- -- 4,94,9------ 4,9

8 Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- 4,94,9------ 4,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- 4,94,9------ 4,9

Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- 4,94,9------ 4,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,5 -- -- 4,9-------- 4,9

TÁMOGATÁSOK 21,6 19,8 -- 22,8--3,0--19,8 22,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 21,6 19,8 -- 22,8--3,0--19,8 22,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 21,6 19,8 -- 22,8--3,0--19,8 22,8

Központi, irányító szervi támogatás 21,6 19,8 -- 22,8--3,0--19,8 22,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2,0 -- -- 2,0-------- --

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

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

1 Működési költségvetés 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

TÁMOGATÁSOK 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

Központi, irányító szervi támogatás 80,9 80,9 -- 80,9------80,9 80,9

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

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )26

KIADÁSOK 88,4 121,3 -- 92,4---28,9--121,3 92,4

1 Működési költségvetés 88,4 121,3 -- 92,4---28,9--121,3 92,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,4 121,3 -- 92,4---28,9--121,3 92,4

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 88,4 121,3 -- 91,3------121,3 91,3

BEVÉTELEK 1,0 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- 1,1-------- 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,9 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

8 Maradvány igénybevétele 9,9 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,9 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Maradvány igénybevétele 9,9 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

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

TÁMOGATÁSOK 78,6 121,3 -- 90,2---31,1--121,3 90,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 78,6 121,3 -- 90,2---31,1--121,3 90,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 78,6 121,3 -- 90,2---31,1--121,3 90,2

Központi, irányító szervi támogatás 78,6 121,3 -- 90,2---31,1--121,3 90,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )36

KIADÁSOK 209,7 153,3 -- 323,5--203,1--153,3 356,4

1 Működési költségvetés 209,7 153,3 -- 323,5--203,1--153,3 356,4

 / 1 Személyi juttatások -- 6,5 -- -----6,5--6,5 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 6,5 -- --------6,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 13,4 -- -----13,4--13,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 13,4 -- --------13,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 209,7 132,2 -- 323,5--224,2--132,2 356,4

Elvonások és befizetések 3,3 -- -- 3,5-------- 3,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60,0 -- -- 27,1-------- 35,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 146,4 132,2 -- 292,9------132,2 317,7

BEVÉTELEK 3,2 -- -- 2,4--2,4---- 2,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- 2,4--2,4---- 2,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- 2,4-------- 2,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 218,1 -- -- 186,0--186,0---- 186,0

8 Maradvány igénybevétele 218,1 -- -- 186,0--186,0---- 186,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 218,1 -- -- 186,0--186,0---- 186,0

Maradvány igénybevétele 218,1 -- -- 186,0--186,0---- 186,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 218,1 -- -- 186,0-------- 186,0

TÁMOGATÁSOK 174,4 153,3 -- 168,0--14,7--153,3 168,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 174,4 153,3 -- 168,0--14,7--153,3 168,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 174,4 153,3 -- 168,0--14,7--153,3 168,0

Központi, irányító szervi támogatás 174,4 153,3 -- 168,0--14,7--153,3 168,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 186,0 -- -- -- -- -- -- -- 32,9

Infrastruktúra fejlesztés ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )56

KIADÁSOK 30,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 30,6 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

16,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

14,1 -- -- ---------- --

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

Fiatal kutatók támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )76

KIADÁSOK 7,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

1 Működési költségvetés 7,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,3 -- -- 0,1-------- 0,1

BEVÉTELEK 7,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,3 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,3 -- -- 0,1-------- 0,1

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

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )86
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

1 Működési költségvetés 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

 / 1 Személyi juttatások -- 94,2 -- -----94,2--94,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 94,2 -- --------94,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,8 -- -----6,8--6,8 --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 18,0 -- 0,2---17,8--18,0 0,2

Szolgáltatási kiadások 0,1 1,0 -- 0,2------1,0 0,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 17,0 -- --------17,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 75,1 80,0 -- 82,3--2,3--80,0 82,3

Nemzetközi kötelezettségek 74,1 80,0 -- 80,3------80,0 80,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 2,0-------- 2,0

TÁMOGATÁSOK 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

Központi, irányító szervi támogatás 75,2 199,0 -- 82,5---116,5--199,0 82,5

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

Posztdoktori támogatások ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )96

KIADÁSOK 6,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 6,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,3 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6,3 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6,3 -- -- ---------- --

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

Szakmai feladatok teljesítése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )106

KIADÁSOK 109,2 353,6 -- 509,7--156,1--353,6 509,7

1 Működési költségvetés 109,2 353,6 -- 371,0--17,4--353,6 371,0

 / 1 Személyi juttatások -- 119,9 -- -----119,9--119,9 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 119,9 -- --------119,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 20,8 -- -----20,8--20,8 --

 / 3 Dologi kiadások 5,1 212,9 -- 2,7---210,2--212,9 2,7

Szolgáltatási kiadások 5,1 -- -- 2,7-------- 2,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 212,9 -- --------212,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 104,1 -- -- 368,3--368,3---- 368,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 104,1 -- -- 368,3-------- 368,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 138,7--138,7---- 138,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 138,7--138,7---- 138,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 138,7-------- 138,7

BEVÉTELEK 104,1 -- -- 506,4--506,4---- 506,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104,1 -- -- 349,7--349,7---- 349,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

30,0 -- -- 30,0-------- 30,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

74,1 -- -- 319,7-------- 319,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 156,7--156,7---- 156,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 156,7-------- 156,7

TÁMOGATÁSOK 5,1 353,6 -- 3,3---350,3--353,6 3,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 5,1 353,6 -- 3,3---350,3--353,6 3,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5,1 353,6 -- 3,3---350,3--353,6 3,3

Központi, irányító szervi támogatás 5,1 353,6 -- 3,3---350,3--353,6 3,3

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

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )136

KIADÁSOK -- 1 100,0 -- -----1 100,0--1 100,0 --

1 Működési költségvetés -- 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 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 980,0 -- -----980,0--980,0 --

 / 6 Beruházások -- 800,0 -- -----800,0--800,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 800,0 -- --------800,0 --

 / 7 Felújítások -- 180,0 -- -----180,0--180,0 --

Ingatlanok felújítása -- 180,0 -- --------180,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 1 100,0 -- -----1 100,0--1 100,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 100,0 -- -----1 100,0--1 100,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 100,0 -- -----1 100,0--1 100,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 100,0 -- -----1 100,0--1 100,0 --

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

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )146

KIADÁSOK -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 4,4-------- 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 -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/07/00/00 Fiatal kutatók támogatása (007009) Új elem

Indoklás: Maradvánnyal rendelkezett.

06/14/00/00 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok 

Kutatóháza létrehozása (342028)

Új elem

Indoklás: Maradvánnyal rendelkezett.
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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 2019. évben

XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 555 6001

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

14 359 2001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 554 7071

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

238 511 97326

I.  besorolási osztály összesen 462 024 10067

II.  besorolási osztály összesen 29 520 5886

III.  besorolási osztály összesen 9 721 3253

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

779 247 493105

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 81 338 39510

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

193 523 35440

A, B fizetési osztály összesen 159 784 01365

C, D fizetési osztály összesen 367 599 426134

E - J fizetési osztály összesen 305 953 49599

kutató, felsőoktatásban oktató 7 824 2603

gyakornok (pedagógus) 3 139 6291

pedagógus I. 9 231 7303

pedagógus II. 11 921 1733

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 500 9012

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 1 152 816 376360

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

3 420 0001

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

5 582 8201

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

14 565 1022

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 23 567 9224

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 955 631 791469

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

0467

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0491

Üres álláshelyek száma az időszak végén 03

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

0469

4536



     
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 2019. évben

XXXIII.  fejezet

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 555 6001

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

14 359 2001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 554 7071

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

238 511 97326

I.  besorolási osztály összesen 462 024 10067

II.  besorolási osztály összesen 29 520 5886

III.  besorolási osztály összesen 9 721 3253

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

779 247 493105

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

3 420 0001

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

5 582 8201

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

14 565 1022

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 23 567 9224

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 802 815 415109

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

107

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 109

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

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

109

2 MTA Könyvtár és Információs Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 38 203 5955

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

125 598 71226

C, D fizetési osztály összesen 32 619 37115

E - J fizetési osztály összesen 159 363 09061

kutató, felsőoktatásban oktató 7 824 2603

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 363 609 028110

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 363 609 028110

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

110

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 116

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

110

5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 20 320 0002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

28 693 2774

A, B fizetési osztály összesen 65 536 67624

C, D fizetési osztály összesen 164 528 11551
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E - J fizetési osztály összesen 87 970 05720

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 367 048 125101

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 367 048 125101

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

101

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 108

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

101

5 2 MTA Jóléti intézmények

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 9 160 0001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

19 377 4565

A, B fizetési osztály összesen 73 815 45329

C, D fizetési osztály összesen 124 302 87847

E - J fizetési osztály összesen 36 756 09411

gyakornok (pedagógus) 3 139 6291

pedagógus I. 9 231 7303

pedagógus II. 11 921 1733

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 12 500 9012

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 300 205 314102

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 300 205 314102

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

102

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 108

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

102

5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 654 8001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

19 853 9095

A, B fizetési osztály összesen 20 431 88412

C, D fizetési osztály összesen 46 149 06221

E - J fizetési osztály összesen 18 498 5816

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 112 588 23645

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 112 588 23645

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

45

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 48

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 3 365 6731

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 9 365 6732

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 9 365 6732
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XXXIII.  fejezet

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.  A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA 2019. 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 
 
2019-ben az MMA két közgyűlést tartott.  
 
A májusi közgyűlés megerősítette az elnökség köztestületi állandó díjak adományozásáról 
szóló döntését, valamint – rövid művészeti programot és a 2019. évi köztestületi díjak 
ünnepélyes átadását követően – elfogadta az elnök, a főtitkár, az elnökség beszámolóját a 
vezetők, illetve a testület 2018. 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 2018. évi munkájáról szóló, 
Kormány számára készített tájékoztatóját, az MMA 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolókat és 2018. évi közhasznúsági beszámolóját, 2019. évi elemi 
költségvetését. A közgyűlés továbbá döntött az Alapszabály módosításáról, az MMA törvény 
2019. évi módosításának koncepciójáról, az MMA Titkársága és a Magyar Építészeti 
Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (továbbiakban MÉM MDK) alapító 
okiratainak módosításáról, az MMA díjszabályzata (a továbbiakban: Díjszabályzat) 
módosításának koncepciójáról, az MMA Felügyelő Testülete akadémikus tagjainak 
megválasztásáról és megtárgyalta az MMA 2020. évi művészeti, szakmai programtervét.  
 
A novemberi ülésen a közgyűlés döntött a 2019. évi tagozati díjak átadásáról, meghallgatta a 
májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatókat, elfogadta az 
MMA Felügyelő Testületének ügyrendjét. Döntött az alapszabály módosításáról, valamint a 
2019. évi rendes és levelező akadémikus tagok megválasztásáról. Végezetül a közgyűlés 
meghallgatta az MMA 2020. évi művészeti, szakmai programtervéről szóló tájékoztatót. 
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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 tagozatok vezetői, 
továbbá az MMA Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke. 

  
A testület 2019-ben 10 ülést tartott, melyek során 82 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 2019. 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 2018. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolókat, 2018. évi közhasznúsági beszámolóját, 2019. évi elemi 
költségvetését, a Díjszabályzat módosítását, az Alapszabály módosítását, és az MMA 2020. 
évi művészeti és szakmai programtervét. Továbbá az elnökség megvitatta és a 2019. májusi 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta – az elnök útján előterjesztve – a 2018. évre vonatkozó 
elnökségi, elnöki és főtitkári beszámolókat, a tagozatok és a köztestületi bizottságok 2018. évi 
beszámolóit.  

Az elnökség az MMA törvény 28/B. § (2) bekezdése alapján 2019. májusi ülésén határozott a 
Nemzet Művésze díj 2019. évi adományozási eljárásába bevont művészeti területekről; 2019. 
I. félévben előkészítette a köztestületi díjak adományozását, valamint 2019 októberében 
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 2019. évi üzleti tervéről, elfogadta 2018. évi egyszerűsített 
számviteli beszámolóját; továbbá e dokumentumokat elfogadta a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
és az MMA Kiadó Nonprofit Kft. esetében is.  Az elnökség a 2019. évben a Műcsarnok 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 460 millió forint, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. részére 
551 millió forint; míg az MMA Kiadó Nonprofit Kft. részére 360 millió forint működési 
forrást biztosított.  

2019-ben az elnökség mindösszesen 88 fő nem akadémikus tag nyilvántartásba vételéről 
döntött.  

Az elnökség határozatot hozott a 2019-2022 évekre vonatkozóan a Művészeti Ösztöndíj 
pályázata meghirdetéséről és a pályázat lefolytatásáról.  
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Az elnökség elfogadta – és az elnök útján a közgyűlés elé terjesztését kérte – az MMA 
elnökének a köztestület 2018. évi munkájáról szóló, a Kormány számára készített 
tájékoztatóját. 

Az elnökség 2019-ben 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 2019 őszén támogatta az Alapszabály újabb 
módosítását. 

Az elnökség határozatot hozott a 2019-ben felvehető rendes és levelező tagok 
létszámkeretének tagozatonkénti meghatározásáról, valamint a rendes és levelező tagok 
jelöléséről.  

Az elnökség elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti és Művészettel nevelést és 
oktatást segítő stratégiáját. 

Az elnökség egyetértett a köztestület és az Országos Bírósági Hivatal együttműködési 
megállapodásának aláírásával.  

Az elnökség határozatot hozott a MÉM MDK alapító okirata módosításának indítványáról. 
Kiírta, majd elbírálta az igazgatói pályázatot, végül kinevezte az intézmény új igazgatóját 
Almássy Kornél személyében. Elfogadta a MÉM MDK Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. Az MMA elnöke a 2019. év folyamán több ízben tájékoztatta az 
elnökséget a köztestület által 2017. január 1-től fenntartott MÉM MDK fenntartói 
feladatellátásáról, valamint a MÉM MDK 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 2019-ben az alábbi művészek kapták:  

− irodalom művészeti területen Bodor Ádám Kossuth-díjas író, az abszurd 
stíluselemekkel átszőtt kortárs magyar irodalmat gyarapító szépírói életműve 
elismeréseként. 

− irodalom művészeti területen Czakó Gábor Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja, a magyar irodalmat gyarapító írói életműve elismeréseként, 
nyelvrégészeti tevékenységéért és a humanista gondolkodás tanításának 
megbecsüléseként. 
 

A Nemzet Művésze díjakat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Vashegyi 
György, az MMA elnöke 2019. november 5-én sajtónyilvános díjátadó keretében adták át.  
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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 köztestület 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjával Bodrogi Gyula 
színművész példaértékű életműve, kiemelkedő munkássága előtt tisztelgett. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja  
A köztestület 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Matl Péter 
szobrászművésznek adományozta, kiemelkedő jelentőségű művészeti munkájáért. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme  
A köztestület 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét Winkler Barnabás 
építésznek adományozta, a magyar építészet értékeinek gyűjtése, publikálása során kifejtett 
tevékenységéért. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja  
A köztestület 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia Írói Díjával Gróh Gáspár 
irodalomtörténész, kritikus, publicista kimagasló publikációs tevékenységét ismerte el. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme  
A köztestület 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme 
elismerést Udvaros Béla rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatójának ítélte, több 
évtizedes rendezői, színházteremtő és közösségformáló, közösségszervező munkájáért.  
 
AZ MMA ELISMER Ő OKLEVELE M ŰVÉSZETOKTATÁSI TERÜLETEN  
 
A Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelet (a továbbiakban jelen cím alatt: elismerés) 
adományoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, 
művészetpedagógiai kutatók – természetes személyek –, továbbá közösségek, intézmények 
részére. 

Az elnökség – az OKTB véleményének ismeretében – az elismerést a következők szerint 
adományozta 2019-ben:  
- pedagógus kategóriában Igaliné Büttner Hedvig; 
- művésztanár kategóriában Fábián Éva és Kertész Lajos  
- közösség kategóriában a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány (GYIK 

Műhely Alapítvány); 
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- intézmény kategóriában a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi 
Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma részére. 

Az OKTB a 2019. évben művészetpedagógiai kutató kategóriában elismerendő személyre 
nem tett javaslatot. 

Társadalmasítás 
Az MMA törvény alapján 2014. március 1-jétől nem akadémikus tagként felvételét kérheti a 
Magyar Művészeti Akadémiára a DLA fokozattal vagy az MMA alapszabályában (a 
továbbiakban: Alapszabály) meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel vagy 
külföldi művészeti szakmai elismeréssel rendelkező személy (mely utóbbi esetben a 
kérelmező által megjelölt tagozatnak van mérlegelési joga az elismerés alapján a felvétel 
támogatása tekintetében). Az MMA 2019. év elején immár hatodik 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. 
2019-ben a köztestület elnöksége 88 fő tekintetében – jogszabályban, Alapszabályban foglalt 
feltételek teljesítése, illetve szükség esetén a tagozat támogató döntése alapján – döntött nem 
akadémikus tagok központi köztestületi nyilvántartásába vételéről. 

A hivatkozott nyilvántartásban 2019. december 31-én – az elnökség vonatkozó döntései 
szerint – mindösszesen 607 fő nem akadémikus tag szerepelt. 

 
 

2019. ÉV ESEMÉNYEI 
 
2019. évben többszáz program valósult meg az MMA támogatásával illetve az MMA 
szervezésében, melyek az MMA honlapján (www.mma.hu) részletesen megtalálhatóak. A 
tagozatok a 2019. év során is jelentős kiállításokat, koncerteket, vetítéseket, 
könyvbemutatókat és szakmai konferenciákat rendeztek itthon – a fővárosban és vidéken – és 
külföldön egyaránt. 
 
FONTOS MEGEMLÉKEZÉSEK 2019-BEN 
 
Arany János Emlékév 
A Magyar Művészeti Akadémia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából – még 
2017-ben – nagyszabású projektet indított, amelynek eredményeként egy online hangoskönyv 
született a költőóriás legszebb verseinek és a korszak meghatározó személyiségeivel folytatott 
levelezéseinek válogatásából. A honlap 2018-19-ben újabb versekkel bővült, felkerült egy 
interaktív térkép a költő valóságos és képzeletbeli utazásait megidézve, Arany út és Gondolta 
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a fene címekkel kisfilmek készültek. Valamint Arany szellemét megidéző, iskolásoknak szóló 
roadshow 12 új helyszínre vitte el a honlap hírét. A projektzáró sajtótájékoztató 2019. június 
7-én foglalta össze az eredményeket. 
 
"30 éve szabadon" Emlékév: 
A Kormány a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019 (I. 9.) Korm. határozattal a 
2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időtartamot "30 éve szabadon" emlékévvé 
nyilvánította és Emlékbizottságot hívott életre, amelynek az MMA elnöke is tagja. Az alakuló 
ülés 2019. január 28-án volt az Országházban. E Bizottság munkája folyamatos, a nyílt 
pályázatok kiírásra kerültek és a forrás kimerüléséig folyamatosan benyújthatóak. A 
rendszerváltoztatókról megemlékező bélyegsorozat névsorának kialakításába is részt vettek a 
Bizottság tagjai, a bélyegsorozat ünnepélyes bemutatója 2019. december 16-án volt. 
 
Augusztusban, immár hatodik alkalommal ismét megrendezésre került a „Párbeszéd a magyar 
színház jövőjéről” elnevezésű előadó-művészeti konferencia a Pesti Magyar Színházban.  
 
Izraeli-magyar kulturális évad 
A Kormány a 2019-es külföldi magyar kulturális évadok Dél-Koreában, Izraelben, Japánban, 
valamint a Kínai Népköztársaságban történő megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 
1816/2018. (XII. 27.) Korm. határozattal a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok 
újrafelvételének és a Budapest és Tel-Aviv közötti testvérvárosi megállapodás 30. évfordulója 
alkalmából kulturális évadot hirdetett, amelyen az MMA számos programmal megjelent. 
Októberben nyílt Tel-Avivban az MMA dizájn tárlata „Mindennapok művészete” címmel.  
 
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseménysorozat több programjának is 
otthont adott a Vigadó és a Műcsarnok. Október 29-én nagyszabású kiállítás nyílt az 
oltáriszentséget középpontba helyezve Agnus Dei – Az oltáriszentség tisztelete 
Magyarországon címmel a Vigadóban. Valamint zajlanak az előkészületei a 2020. őszi, 
Műcsarnokban tervezett kiállításokat megalapozó együttműködési megállapodásnak. 
 
Az Országgyűlés a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról szóló 18/2019. (VI. 
18.) OGY határozatában döntött a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról. Az 
MMA különös figyelmet fordít arra, hogy a jelentős történelmi évfordulókról méltó módon 
megemlékezzen, így a számos programelemből álló eseménysorozat előkészítése már 2019-
ben megkezdődött. 
 
2019-ben is több esemény kapcsán realizálódott támogatás és együttműködés; folyamatos a 
szakmai munka a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsban, együttműködés a 
Színházi Dolgozók Szakszervezetével, a Magyar Táncművészeti Szövetséggel a Győri Balett 
40. évfordulója kapcsán, az Előadó-művészeti Jogvédő Irodával, a Magyar Színházi és 
Magyar Teátrumi Társaságokkal, a Nemzetközi Színházi Intézettel, a Petőfi Irodalmi 
Múzeummal, a Pécsi Országos Színházi Találkozóval, stb.  
 
Az eddigi, többéves együttműködés sikere okán 2019-ben is folytatódott és megújult a 
Magyar Mecénás Program Plusz (a MANK-kal történt keretmegállapodás alapján).  
 
Az év második felében jelentős együttműködés valósult meg a Szentendrei Teátrummal 50 
éves fennállásának jubileuma kapcsán. 
 
Folytatódtak a Magyar Igazságügyi Akadémia kulturális estjei az MMA támogatásával.  
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A Kaláka együttes fennállásának 50. évfordulójára emlékezve az MMA támogatásával több 
koncert is megvalósult. 
 
Az EMMI több ízben is megkereste az MMA-t Csoóri Sándor életműve és 
hagyatékgondozásában való szerepvállalás kapcsán.  
 
A Szokolay életmű gondozásának részeként az MMA forrásból megvalósuló programok 
utolsó állomásaként december 9-én Magyar Karácsony címmel zajlott le hangverseny a 
Zeneakadémián.  
 
A KÖZTESTÜLET KÖZFELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁ LÓ 
PÁLYÁZATOK, EGYEDI TÁMOGATÁSOK 
 
A köztestület közfeladatainak megvalósítását szolgáló pályázatok, egyedi támogatások 

Az MMA közfeladatainak megvalósítását szolgáló pályázatokra, egyedi támogatásokra 2019-
ben – a Magyar Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatain az alább részletezettek 
szerint támogatás jogcímen – 687.000 ezer forint állt rendelkezésre. Az elnökség 2018. 
december 10-i ülésén döntött a 2019. évre irányadó támogatási elvekről, az elnök 2019. 
februárban adta ki – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyar 
Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló szabályzatot. 

A 2019. évi ún. Művészeti program pályázati kiírás 2019. február 25-én jelent meg a 
köztestület honlapján; a köztestület a közfeladatainak ellátása érdekében művészeti szakmai 
programok megvalósításának támogatására 200 millió forint keretösszeggel írt ki pályázatot 
(MMA-19-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-19-P kódszámú pályázaton 
363 pályázó jutott támogatáshoz a következő tagozati tematika alapján: 

− a Művészetelméleti Tagozat pályázati tematikája a XX. századi és kortárs magyar 
művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése; 

− 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 2019. évi magyar irodalmi évfordulókhoz kötődő irodalmi 
kiadványok (folyóirat, könyv) megjelenését és irodalmi rendezvények, rendhagyó irodalom 
órák, valamint a kortárs irodalmat és az olvasást népszerűsítő programok megvalósítását 
támogatta; 

− az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat a kortárs magyar iparművészet 
eredményeinek közzétételét tűzte ki célul;  
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− 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 
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 két témakörben hirdetett pályázatot: 1.) Németh Antal 
mecénási program – a diákszínjátszás támogatása és 2.) a magyar színházművészet 
értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti 
programok megvalósításának támogatása; 

− az Építőművészeti Tagozat az alábbi négy témában benyújtott pályázatok támogatását 
preferálta: 1.) építész nyári alkotótáborok megvalósítása, 2.) építészeti értékek 
népszerűsítése a nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, 
videó), 3.) regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, 4.) építészeti 
kiállítás megvalósítása; 

− a Képzőművészeti Tagozat a képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai 
szervezetek szakmai programjainak megvalósítását támogatta; 

− a Zeneművészeti Tagozat 2019. évben is magas színvonalú 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 21 db 14.202.660 Ft 
Népművészeti Tagozat 44 db 22.600.000 Ft 
Irodalmi Tagozat 55 db 21.600.000 Ft 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat 22 db 19.380.000 Ft 
Film- és Fotóművészeti Tagozat 35 db 21.476.200 Ft 
Színházművészeti Tagozat 47 db 21.300.000 Ft 
Építőművészeti Tagozat 25 db 21.000.000 Ft 
Képzőművészeti Tagozat 41 db 21.000.000 Ft 
Zeneművészeti Tagozat 74 db 23.400.000 Ft 

 

A TAGOZATOK M ŰKÖDÉSE 
 
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, 
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f) Művészetelméleti Tagozat, 
g) Népművészeti Tagozat, 
h) Színházművészeti Tagozat, 
i) Zeneművészeti Tagozat. 

 
A tagozatok a 2019. év során is jelentős kiállításokat, koncerteket, vetítéseket, 
könyvbemutatókat és szakmai konferenciákat rendeztek itthon – a fővárosban és vidéken – és 
külföldön egyaránt.  
 

Tagválasztás  

A 2019. december 3-ai közgyűlésen a köztestület 16 regisztrált rendes tagjelöltet rendes 
tagjává, valamint 17 regisztrált levelező tagjelöltet levelező tagjává választott a Magyar 
Művészeti Akadémia. 

 

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 tagozati ösztöndíj juttatásának feltételeit az MMA tagozati ösztöndíj és életút díj 
szabályzata részletezi. 2019-ben tagozati ösztöndíjat kaphatott tagozatonként két fő, aki 2019. 
szeptember 1. napjáig betöltötte az 50. életévét, de nem töltötte be 65. életévét, továbbá 
tagozatonként két fő – felső korhatár nélkül –, aki 2019. szeptember 1. napjáig betöltötte az 
50. életévét. A tagozati ösztöndíj havi bruttó 120 ezer forint összegű, vissza nem térítendő 
pénzbeli juttatás, futamideje 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. Tagozati ösztöndíjas 
az MMA nem akadémikus tagja, vagy az MMA tagságán kívüli személy lehet.  

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.  
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A KÖZTESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

− Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottság 
− Nemzetközi és Határon Túli Bizottság 
− Díjbizottság 
− Etikai Bizottság 
− Professzori Felterjesztések Bizottsága 
− Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma 
− Szerkesztőbizottság 
− Társadalmi Tanácsadó Testület 
− MÉM MDK szakmai programtervét előkészítő elnöki bizottság 
 
A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA NEMZETKÖZI ÉS HATÁRON TÚLI 
TEVÉKENYSÉGE 

Klasszikus fotográfiai műfajtérkép 

2019. január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából, Csehországban nyílt „Klasszikus 
fotográfiai műfajtérkép” címmel bemutatkozó kiállítás a Prágai Magyar Intézet Galériájában.  

Orosz István kiállítása 

2019. január 24-én a jekatyerinburgi Jelcin Központban nyílt meg Orosz István grafikus 
művész, akadémikus „Illúzió grafikában és plakáton” című kiállítása.  

Makovecz-kiállítás 

2019. február 8-án érkezett Kazanyba a Makovecz Imre építészetét bemutató vándorkiállítás.  

Roll-up kiállítás a Teheráni Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, szakmai találkozók 
lebonyolítása 

2019. március 3-7. között rendezték meg a Teheráni Nemzetközi Animációs Filmfesztivált, 
amelyen zsűritagként Mikulás Ferenc, a köztestület nem akadémikus tagja, a Kecskemétfilm 
ügyvezető igazgatója is közreműködött.  

„Magyarok Kazahsztánban, régen és most” – vendégelőadások 

2019. április 9-én a Magyar Művészeti Akadémia Kazahsztánról rendezett beszélgetést 
„Magyarok Kazahsztánban – régen és most" címmel az Andrássy úti irodaházának 
rendezvénytermében.  

Roll-up kiállítás a stuttgarti animációs filmfesztiválon Trickfilm Nemzetközi Animációs 
Filmfesztiválon 

A stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben nyílt meg május 2-án a „Trickfilm” fesztiválhoz 
kapcsolódó magyar animáció-történeti kiállítás, amely május 20-áig volt látogatható.  

Magyar Filmhét és roll-up kiállítás az izraeli Magyar Kulturális Évad keretében 

A 2019. március 15-e és október 23-a között zajló izraeli Magyar Kulturális Évad 
programjaként a Magyar Művészeti Akadémia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésével, a Tel-avivi Magyar Nagykövetség 
szervezésében május 12-20. között zajlott az Izraeli Magyar Filmhét. A rendezvénysorozat fő 
helyszíne Tel-Aviv legnagyobb művész mozija, a Cinematheque volt, ahol május 12-én este 
az esemény nyitófilmjeként Topolánszky Tamás CURTIZ című filmjét vetítették le.  

Az MMA Verstrichene Zeit – Elfolyó idő című képzőművészeti tárlata Passauban 
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A „30 éve szabadon” emlékév programsorozatához kapcsolódóan 2019. július 5. és 
szeptember 29. között „Verstrichene Zeit – Elfolyó idő”  című, kortárs képzőművészeti 
kiállítást szervezett az MMA a passaui Modern Művészetek Múzeumában.  

 

Kínai festődelegáció fogadása a Pesti Vigadóban 

A Kínai Népköztársaság Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériumának Művészeti 
Fejlesztési Központja a Chi Fu Investment Grouppal együttműködésben állófogadással 
egybekötött ünnepi megnyitót tartott 2019. augusztus 21-én este az Ybl Budai Kreatív 
Házban.  

Japán antik gyermekkimonó kiállítás a Hagyományok Házában 

2019. szeptember 9-25. között japán antik gyermekkimonó tárlat nyílt a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával a Nakano Kazuko-gyűjteményből a Hagyományok Házában, ahol 
mintegy 50 darab, a japán kultúra egyik alappillérének számító, különleges kimonót állítottak 
ki.  

Az MMA Verstrichene Zeit – Elfolyó idő című képzőművészeti tárlata Stuttgartban 

A nyáron Passauban debütált kiállítás 2019. október 2-án a stuttgarti Magyar Kulturális 
Intézetben kapott helyet. A nyugati határnyitás 30. évfordulójára összeállított tárlat 23 
nemzetközileg is kiemelkedő alkotóművész munkáiból adott válogatást. 

Kéz, ami összeköt – kiállítás a Cshongdzsui Iparművészeti Biennálén Dél-Koreában 

Magyarország és a Koreai Köztársaság idén ünnepelte diplomáciai kapcsolatfelvételének 30. 
évfordulóját, amelynek tiszteletére meghívott vendégként vehetett részt a dél-koreai 
Cshongdzsu városában megrendezett kézműves biennálén, ahol Sára Ernő kurátor, 
akadémikus koncepciója alapján mutatkozott be a magyar kézműves és iparművész szakma.  

Mindennapok művészete – iparművészet és dizájn Magyarországról című kiállítás Tel-
Avivban 

Izrael és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének 30. évfordulója alkalmából, az 
izraeli Magyar Kulturális Évad keretén belül valósult meg a Magyar Művészeti Akadémia 
kraft és dizájn alkotásokból összeállított tárlata, mely 2019. október 10. és 26. között kapott 
helyet az izraeli kikötővárosban.  

Őszi művészeti programok Kassán, a Rovás Polgári Társulásban 

2019 őszén a Rovás Őszi Artfeszt rendezvényen három köztestületi kulturális program is 
megvalósult, a kassai Rovás Polgári Társulással együttműködésben a Magyar Jelenlét 
Házában.  

Az MMA Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Bizottságának ülése Beregszászon 

Az MMA Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Bizottsága 2019. október 25-26-án a kárpátaljai 
Beregszászra látogatott, ahol éves kihelyezett ülésén túl részt vett a Magyarország 
Beregszászi Konzulátusa által szervezett „30 éve szabadon – A magyar rendszerváltás és a 
külhoni magyarság” című konferencián is.  

Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál 

A magyar filmeket, alkotókat és nyelvet népszerűsítő Los Angeles-i Magyar Filmhetet a 
Magyar Nemzeti Filmalap, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a 
Magyar-Amerikai Filmszínházi Társaság támogatásával idén 19. alkalommal rendezték meg 
az Egyesült Államokban.  
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Orosz István kiállítása a Tokiói Magyar Intézet megnyitóján 

A Magyar Művészeti Akadémia és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
együttműködésével került sor a tokiói Magyar Kulturális Intézet december 6-i 
avatóünnepségével egybekötött kiállítás megnyitójára, melyen Orosz István akadémikus 
plakátjait és rézkarcait tekinthette meg a közönség.  

Az MMA Verstrichene Zeit – Elfolyó idő című képzőművészeti tárlata Berlinben 

2019. december 12-én Passau és Stuttgart után Berlinben is bemutatták az „Elfolyó idő” című 
tárlatot, amely a német fővárosban működő magyar kulturális intézet, a Collegium 
Hungaricum Berlin épületében kapott helyet.  

Kéz, ami összeköt – kézműves kiállítás a szöuli Magyar Kulturális Intézet 
megnyitásának alkalmából 

A koreai-magyar diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulójának méltó 
megkoronázásaképpen 2019. december 11-én megnyitotta kapuit a szöuli Magyar Kulturális 
Intézet, ahol elsőként a korábban, a cshongdzsui iparművészeti biennálén bemutatott „Kéz, 
ami összeköt” című, magyar kézműves és iparművészeti alkotásokat felvonultató tárlat kapott 
helyet.  

Orosz István kiállítása Moszkvában 

2019. december 14-én nyílt meg Orosz István akadémikus kiállítása az orosz fővárosban, a 
Lenin könyvtárban.  

 
A KÖZTESTÜLET M ŰKÖDÉSÉT, TEVÉKENYSÉGÉT ÉRINT Ő 2019. ÉVI 
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, KORMÁNYDÖNTÉSEK 
 
Az akadémikusokat megillető havi életjáradék éves fejlesztése  

Az MMA elnökének javaslata alapján és a kultúráért felelős miniszter előterjesztésére a 
Kormány 2019-ben is támogatta az akadémikusokat megillető havi életjáradék – 
jogszabályban 2020. év végéig előírt éves felülvizsgálaton alapuló – fejlesztését; a 2019. 
szeptember 5-én kihirdetett, a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, 
valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói 
ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 218/2019. (IX. 5.) 
Korm. rendelet –, 2020. január 1-jétől alkalmazandóan – a rendes tagok havi életjáradékának 
összegét 380.000 forint/hó; a levelező tagokét 310.000 forint/hó összegben határozza meg. 

 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK A MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA ÉLETÉBEN 

Országos Bírósági Hivatal  

A Magyar Művészeti Akadémia és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) kétoldalú 
együttműködési megállapodást kötött. A köztestület irodaházában: Vashegyi György, az 
MMA elnöke és Handó Tünde, az OBH elnöke látták el kézjegyükkel a megállapodást rögzítő 
dokumentumot. 

Az együttműködés előzményeként 2019 márciusában az MMA támogatásával indult el a 
„Kulturális estek az Igazságügyi Akadémián” elnevezésű programsorozat.  
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Az OBH szervezeti egységeként működő MIA nemcsak korszerű képzési és 
konferenciaközpont, hanem művészeti, kulturális tér is egyben. A MIA klubjában személyes 
beszélgetéseken a jog és a művészet képviselői kerülhetnek közelebb egymáshoz, a 
résztvevők bepillantást nyerhetnek a Kurucz Éva újságíró meghívására érkező művészek, 
kulturális szereplők tevékenységébe. 

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület  

Hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá 2019. október 22-én Vashegyi György, a 
Magyar Művészeti Akadémia elnöke és dr. Vízkelety Mariann, a Magyar Polgári 
Együttműködés Egyesület elnöke. 

Az együttműködés célja, hogy a felek kölcsönösen segítsék egymás kulturális, 
ismeretterjesztő, közösségteremtő, nemzeti értékeink feltárását, megismerését és megőrzését 
szolgáló tevékenységét. A két szervezet megállapodott, hogy tájékoztatják egymást a saját 
szervezésben megvalósuló programjaikról, kiadványaikban publikálási, szakmai-tudományos 
programjaikon részvételi lehetőséget biztosítanak egymásnak. Az együttműködés minél 
szélesebb körű megvalósulása érdekében közös jótékonysági eseményeket tartanak az 
együttesen meghatározott célok, társadalmi csoportok, határon belüli és kívüli szervezetek, 
közösségek javára. 

Makovecz Imre Alapítvány 
Együttműködési keretmegállapodást kötött a Magyar Művészeti Akadémia és a Makovecz 
Imre Alapítvány (Alapítvány), amelyet a Vashegyi György, az MMA elnök és Makovecz Pál, 
az Alapítvány elnöke írt alá a köztestület irodaházában, 2019. november 29-én. 

Bár az MMA már korábban is számos módon együttműködött az Alapítvánnyal – mint 
például a Makovecz Imre-díj alapításánál – most hivatalos dokumentumba foglalták 
a Makovecz Központ és Archívum használatba adásának és működésének kereteit. Ennek 
értelmében egyeztetve és összehangolva működnek együtt közös céljaik elérésében, 
különösen a Makovecz Központ és Archívum, mint közérdekű kiállítóhely fenntartásában és 
működtetésében, valamint az MMA és az Alapítvány közös programjainak megvalósításban. 

Szakmai együttműködés az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelmélet is Módszertani Kutatóintézet között 

Az MMA M űvészetelmélet is Módszertani Kutatóintézet (továbbiakban MMA MMKI) 2019 
áprilisában megállapodást kötött az Országos Széchényi Könyvtárral (OSZK), mint 
kutatóintézettel, közös céljaik megvalósítása érdekében.  

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Művészeti Akadémia 2018 januárja óta fűzte 
szorosabbra együttműködését, mely több rétegű, így a könyvkiadástól a tematikus 
nagykiállításokig és a közös konferenciákig számos területre kiterjed. Mindezek alapja az 
OSZK részéről a páratlan gyűjtemény és a felkészült szakértői, kutatói gárda. 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és az MMA közös zenepedagógiai kutatása 

Az általános iskolás diákok tanórán kívüli művészeti lehetőségeit és az élménypedagógia 
hatásait vizsgálta a Debreceni Egyetem (DE) zenepedagógiai kutatócsoportja az MMA 
MMKI szakmai és pénzügyi támogatásával, az együttműködési megállapodást 2019. 
augusztus 5-én írták alá, az MMA MMKI részéről Kocsis Miklós igazgató. 

A tanórán kívüli élménypedagógiai tevékenységek jelentőségét Nyugat-Európa országaiban 
már évek óta kutatják, Magyarországon ugyanakkor ilyen jellegű, átfogó vizsgálat eddig még 
nem készült. Ezt a hiányt pótolja a Debreceni Egyetem kutatócsoportja.  
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A DE Zeneművészeti Kara, a Jövő Művészetéért Alapítványa, a DE Humán Tudományok 
Doktori Iskolája és az MMA MMKI együttműködésében a szakértők közösen valósítják meg 
a többrétegű felmérést. Vizsgálták egyrészt, hogy a gyerekeknek a kötelező oktatásban 
jelenlévő művészeti tárgyak mellett milyen lehetőségeik vannak tanórán kívüli művészeti 
tevékenységekre, másrészt a tanulók mennyire élnek a lehetőségekkel. Kérdőíves formában 
felmérték azt is, hogy az aktív művészeti tevékenység miképpen változtatja az általános 
iskolások kulturális attitűdjét és ízlését, mindezeken túl pedig a pedagógusok szerepére is 
kiterjed a kutatás. 

A felmérés az Észak-Alföld régióban vette kezdetét, a három megye (Hajdú-Bihar, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) különböző településtípusain, megyeszékhelyek, 
városok és községek különböző fenntartók által működtetett általános iskoláiban. Az érintett 
intézmények alsó és felső tagozatait is bevonták a vizsgálatba, amely az év elején kezdődött; a 
kiértékelés, az eredmények publikálása pedig 2020-ra várható. Ezt követően az egész országra 
kiterjesztik majd a kutatást. Mivel a vizsgálat több művészeti ág helyzetének feltárására terjed 
ki, különböző zenei ágazatok képviselői, pszichológusok, szociológusok, andragógusok és 
statisztikusok is részt vesznek benne a Debreceni Egyetem több karáról, illetve a Magyar 
Művészeti Akadémia is delegált tagot a kutatócsoportba. A szakemberek célja objektív képet 
kívánnak adni arról, hogy a művészeti nevelés hogyan járul hozzá a tanulók kulturális 
attitűdjének kialakulásához, a magas kultúra értékeinek megismeréséhez, egy művelt, 
empatikus, magas érzelmi intelligenciával rendelkező ifjúság neveléséhez. 

 

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) a 
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 9 432,6 millió forintban, a 
költségvetési támogatás összegét szintén 9 432,6 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 forint 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 15 273,8  9 432,6  9 432,6  10 492,1  10 016,7  66% 95% 

       ebből: személyi juttatás 4 100,0  5 442,2  5 442,2  5 070,7  5 024,6  123% 99% 

Bevétel 3 160,5  0,0  0,0  33,4  33,4  1% 100% 

Támogatás 8 167,1  9 432,6  9 432,6 9 617,5  9 617,5  118% 100% 

Maradvány 4 787,4  0,0  0,0  841,2  841,2  18% 100% 

Létszám (fő)  109  151  151  151  113  104% 75% 
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Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9 432,6  0,0  9 432,6  5 442,2  151  

Módosítások jogcímenként            

 - Kormány hatáskörű módosítás 189,2  0,0  189,2  189,1    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 53,9  58,2  -4,3  -338,5    

 - Intézményi hatáskörű módosítás 816,4  816,4  0,0  -222,1    

2019. évi módosított előirányzat 10 492,1  874,6  9 617,5  5 070,7  151  

2019. évben az MMA gazdasági társaságainak működtetéséhez az Akadémia nem jutott 
megfelelő szintű támogatásokhoz, illetve az MMA műemlékvédelmi épületeinek esetében a 
tulajdonjog megszerzése mellé nem járult támogatás a szükséges fenntartási költségek, illetve 
állagmegóvó és fejlesztési beruházások finanszírozására. Ezen feladatellátások döntően olyan 
– az elmúlt években – átvett állami feladatok, amelyek a köztestületi költségvetésben 
strukturális hiányt keletkeztettek 
A Kormány, valamint a Pénzügyminisztérium a 2019. év során – többletfeladathoz rendelten 
– további forrásokat bocsátott az MMA rendelkezésére az alábbiak szerint: 

adatok forintban 

Előir.mód. 
dátuma 

Átvevő 
intézmény 

Kormány határozat, PM rendelkezőlevél száma, 
elnevezése 

 Összesen  

2019.04.29 
elszámolás:  
2019.12.12 

1. cím MMA 
Titkársága 

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. 
évi kompenzációjához szükséges előirányzat-

átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat, illetve  

7056-8/2019 PM levél a  
2019. évi kompenzációhoz nyújtott támogatás 

elszámolásáról 

155 004  

2019.05.29 
elszámolás: 
2019.12.20 

1. cím MMA 
Titkársága 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi 
emelése miatti többlet finanszírozásáról szóló PM/5694-

2/2019. sz. levél,  
illetve 

A minimálbér és a garantált létminimum emelkedésével 
kapcsolatos 2019. évi többlet kiadások elszámolásáról szóló 

5694-5/2019 PM levél 

327 627  

2019.05.29 
elszámolás: 
2019.12.20 

3. cím MMA 
Kutatóintézet 

 
MMA 

Művészetelméleti 
és Módszertani 
Kutatóintézet 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi 
emelése miatti többlet finanszírozásáról szóló PM/5694-

2/2019. sz. levél,  
illetve 

A minimálbér és a garantált létminimum emelkedésével 
kapcsolatos 2019. évi többlet kiadások elszámolásáról szóló 

5694-5/2019 PM levél 

94 504  

2019.10.18 
elszámolás: 
2019.12.31 

1. cím MMA 
Titkársága 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 

történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 
1. melléklete alapján művészjáradék finanszírozására 

188 590 000  

Összesen: 189 167 135  
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Személyi juttatások 
A köztestület személyi juttatásai az akadémiai tagok 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 fentieken túl a köztestületi és a tagozati 
programokkal összefüggésben felmerülő ösztöndíjak, megbízási díjak, köztestületi díjak, a 
Nemzet Művésze díj, a művészjáradék és a művészeti ösztöndíj is. Ezen köztestületi személyi 
juttatások 2019. évi összege 4 238,5 millió forint. 
A dologi kiadások között kerültek elszámolásra a köztestületi és tagozati programok 
költségei. 
 
Költségvetési maradványok 
 
A 2018. évi előirányzat-maradvány alakulása     millió forint 

Megnevezés Összeg Megjegyzés 

2018. évi maradvány 841,2      

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány   816,7      

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány     24,5    
Központi Maradványelszámolási 

Alap előirányzatra befizetésre 
került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

11,5 
Központi Maradványelszámolási 

Alap előirányzatra befizetésre 
került  

 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2019. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 805,2 millió forint. A 2019. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány (meghiúsult) 11,5 millió forint, mely összeg a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatra befizetésre került. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 24,5 millió forint összegben szintén 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatra.  
 
A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása        millió forint 

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        5 563,6           5 070,7           5 024,6    0,0             46,1           46,1    

Munkaadókat terhelő járulékok           603,6              447,8              432,1               0,0             15,6           15,7    

Dologi kiadások        1 267,8           1 535,3           1 504,0          4,7           26,6           31,3    

Egyéb működési célú kiadások        1 387,8           1 982,1           1 973,2             5,9             3,0             8,9    

Működési kiadások  8 822,8   9 035,9    8 933,9    10,6   91,3    102,0   

Felhalmozási kiadások           609,8           1 456,2           1 082,8        365,8             7,7        373,4    

Kiadások összesen     9 432,6      10 492,1      10 016,7      376,4        99,0      475,4    
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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 MÉM MDK – 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.  
Az MMA Titkársága 2019. évben továbbra is folyamatosan biztosította és felügyelte az MMA 
gazdasági társaságai, valamint költségvetési szervei működését; illetve gondoskodott az 
intézmények működéséhez kötődő közbeszerzések kiírásáról, azok lebonyolításáról. 
 

MMA tulajdoni részesedései        millió forint 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Saját tőke 

értéke 
2019.12.31-én 

MMA tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

2019. évi 
költségvetési 

támogatás összege  

Költségvetési 
támogatás célja 

Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 421,7 100%  551,0 működési célú támogatás 

Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 221,1 100%  460,0 működési célú támogatás 

MMA Kiadó Nonprofit Kft. 143,7 100%  360,0 működési célú támogatás 

Összesen 786,5  1 371,0  

 
Az MMA elnöksége 73/2019. (11.06.) számú határozatával döntött az MMA Kiadó Nonprofit 
Kft. törzstőkéjének 50 millió forinttal történő emeléséről, melyet a cégbíróság 2019. 
november 7-i hatállyal jegyzett be. 

Az MMA és költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet 2019. évben nem végeztek, a 
könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, 
valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli 
események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és 
összetételének alakulására hatással voltak, nem álltak fenn. 
 
Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé, 
ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A 
könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli véleménnyel látta el. 
 
III. INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉN Ő FELADATELLÁTÁS 
 
III.1. 1. cím MMA Titkársága 

1. alcím MMA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA, KÖZTESTÜLETI FEL ADATOK  
 
Intézmény megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (MMA Titkársága) 
Adószám:   15795506-2-42 
Államháztartási azonosító I:  331751 
Államháztartási azonosító T: 303224 
Törzskönyvi azonosító: 795504 
Szakágazat:   841107 
Képviseli:    Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár 
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1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 
 
Az MMA Titkársága 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 2019. költségvetési évben; a 

gazdálkodási környezet változásai 

Az MMA Titkársága 2019. 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 MÉM MDK, 
az MMA MMKI – működését, illetve gondoskodott az intézmények működéséhez kötődő 
közbeszerzések kiírásáról, azok lebonyolításáról.  

Az MMA és az MMA Titkársága új, 2018-ban átadott Andrássy úti irodaházának 
üzemeltetésével, létesítménygazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a 
Makovecz Központ és Archívum első teljes évének koordinálása már zökkenőmentesen 
biztosított. Továbbra is kihívást jelentett a MÉM MDK gyűjteményeinek az utolsó 
telephelyről egy helyre való költöztetése egy olyan helyszínre, amelyen a múzeumi 
(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 gyűjtemény jelenlegi – 
átmeneti – elhelyezése megnyugtató, 2019. évben a kutatószolgálat a nagyközönség számára 
is elindult. 

Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA 2018. évben tulajdonba kapta a 
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú 
ingatlanegyüttest, amely alkalmassá tehető az építészeti-építészettörténeti gyűjtemény és a 
műemléki tudományos gyűjtemények védelmére, szakszerű restaurálására, digitalizálására, 
feldolgozására, magyarországi és nemzetközi kiállításokra történő előkészítésére, kiállítások 
bemutatására a MÉM MDK végleges elhelyezése céljából. Az ingatlanegyüttesben 
megoldható továbbá az MMA Titkársága, valamint a Műcsarnok 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 épületegyüttes környezetében az életveszélyelhárítás, 
melléképületek bontása megtörtént, valamint a raktárak kialakítása 2020. év során fejeződik 
be. A kialakítás első üteme 2020-ban a Fischer-villa rekonstrukciójával elindul. 

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, a művészjáradék, valamint a hároméves művészeti ösztöndíjprogram 
számfejtése, utalása. 

Összefoglalóan elmondható, hogy 2019-ben az MMA Titkársága – mind emberi, mind anyagi 
erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva, a tovább növekedett feladatokat ellátva – 
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megerősítette a tevékenységét, úgy is mint köztestületi költségvetési szerv, valamint úgy is, 
mint az akadémiai intézmények központi fenntartó, támogató szerve. 

A megelőző évekhez hasonlóan 2019-ben is több értékmegőrző karbantartási munka történt a 
Műcsarnok, a Pesti Vigadó, a Hild-villa, valamint a Makovecz Központ épületeiben. Az 
MMA Titkársága – mint minden évben – közbeszerzés útján lebonyolította az MMA 
tulajdonában lévő épületek energia beszerzését, párhuzamosan pedig folytatta az épületek 
energia racionalizálását. 

2019-ben folytatódott a Műcsarnok energetikai és építészeti felújításának további 
előkészítése; az épület elavult gépészeti berendezéseinek megújítása céljából az MMA 
Titkársága előrehaladott tárgyalásokat folytat a Kormánnyal. Az MMA Titkársága 2019 
évben elkészítette az épület jóváhagyási tervdokumentációját, így – a Kormány támogató 
döntése esetén – a Műcsarnok felújítására közbeszerzési eljárás indítása sürgető fontosságú. 

 
Befektetett eszközök nettó értékének alakulása     millió forint 

Megnevezés  2017.   2018.   2019.  
%-os 

változás 
2019/2018 

Vagyoni értékű jogok               39,8    38,6   35,0    -9,33% 

Szellemi termékek             279,0    493,2  649,7    31,73% 

Immateriális javak összesen             318,8    531,8  684,7    28,75% 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok       15 523,2    33 304,4  37 657,8    13,07% 

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek             582,2    742,7  607,0    -18,27% 

Beruházások, felújítások        14 424,2    6 678,4  3 357,8    -49,72% 

Tárgyi eszközök összesen        30 529,6    40 725,5  41 622,6    2,20% 

Tartós részesedések             186,4    186,4  256,4    37,55% 

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen        31 034,8    41 443,7  42 563,7    2,70% 

 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 9 293,5   6 602,3   6 602,3   7 487,4   7 046,3   76% 94% 

      ebből: személyi juttatás 3 861,3   4 971,8   4 971,8   4 795,1   4 751,6   123% 99% 

Bevétel 3 138,5   0,0   0,0   17,6   17,6   1% 100% 

Támogatás 5 826,1   6 602,3   6 602,3   6 830,8   6 830,8   117% 100% 

Előirányzat-maradvány 967,9   0,0   0,0   639,0   639,0   66% 100% 

Létszám (fő)  66  92 92  92 67  102% 73% 
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Előirányzat-módosítások levezetése      millió forint 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét-
szám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 602,3   0,0  6 602,3  4 971,8  92 

Módosítások jogcímenként           

 - Kormány hatáskörű módosítás - bérkompenzáció 0,2  0,0  0,2  0,2    

 - Kormány hatáskörű módosítás - minimálbér és garantált 
bérminimum emelés támogatása 

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

 - Kormány hatáskörű módosítás - művészjáradék 
(1591/2019.(X.16.) KH) 

188,6  0,0  188,6  188,6    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás (költségvetési bevétel nélkül) 39,4  0,0  39,4  -240,3    

 - Fejezeti hatáskörű módosítás - költségvetési bevétel 13,6  13,6  0,0  0,0    

 - Intézményi hatáskörű módosítás - költségvetési bevétel 4,0  4,0  0,0  0,0    
 - Intézményi hatáskörű módosítás - 2018. évi maradvány 
igénybevétele 

639,0  639,0   0,0  54,2    

 - Intézményi hatáskörű módosítás (maradvány és bevétel nélkül) 0,0  0,0   0,0  -179,6    

2019. évi módosított előirányzat 7 487,4  656,6  6 830,8  4 795,1  92 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 602,3  0,0  6 602,3  
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -484,4  0,0  -484,4  
 = működésre: 4.11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 

támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alcímre  
- az MMA tulajdonában lévő három gazdasági társaság elnökségi határozatban 
elfogadott üzleti tervei alapján a működési támogatás összege 1 371 millió 
forint, a 2018. évi L. törvény szerinti rendelkezésre álló előirányzat 825 millió 
forint. A szükséges kiegészítő forrás összege 546 millió forint, mely részben 
az MMA Titkársága címről került biztosításra  

-481,5  0,0  -481,5  

 = működésre: 2. Magyar Építészeti Múzeum címre 0,0  0,0  0,0  

 

= meghatározott feladatra: 3. MMA Kutatóintézet címre (Makovecz Központ és 
Archívum működése) 

-2,2  0,0  -2,2  

 
= meghatározott feladatra: 4.2 Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű előirányzat alcímre 

-0,7  0,0  -0,7  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - Fejezeti kezelésű 
előirányzatokról 

 - 4.2 Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű előirányzat 
alcímről a saját kivitelezésű tagozati programok fedezetére (107,5 millió 
forint) 
 - 4.6 Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű alcímről 
könyvkiadással kapcsolatos kiadások fedezete céljából (10 millió forint) 
 - 4.7 Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzat alcímről a Műcsarnok 
beruházási kiadásaira (2,7 millió forint) és a POKET projekt fedezetének 
biztosítása céljából (2,5 millió forint) 
 - 4.8 Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű előirányzat alcímről 
az MMA tulajdonában és kezelésében álló műemléki ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási kiadásokra (0,6 millió forint) 
 - 4.13 Nemzeti Szalon fejezeti kezelésű előirányzat alcímről a 2019. évi 
Nemzeti Szalon kiállításra fel nem használt támogatás átcsoportosítása a 
Műcsarnok beruházási kiadásaira (12,8 millió forint) 

136,1  0,0  136,1  

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - 2. Magyar Építészeti 
Múzeum címről 

- Városligeti fasor 9-13. épületegyüttes beruházási kiadásaira (346,2 millió 
forint) 
 - köztestületi feladatellátás érdekében felmerült kiadásokra (15 millió forint) 
 - MMA műemlékvédelmi épületeinek digitális épületfelmérésének kiadásaira 
(9 millió forint) 
 - adatvédelmi tisztviselői feladatok rendelkezésre állási díjának kiadásaira 
(0,5 millió forint) 

370,7  0,0  370,7  

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - 3. MMA Kutatóintézet 
címről 

- az MMA tulajdonában és kezelésében álló műemléki ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási kiadásokra (16,5 millió forint) 
 - adatvédelmi tisztviselői feladatok rendelkezésre állási díjának kiadásaira 
(0,5 millió forint) 

17,0  0,0  17,0  

- 2018. évi maradvány igénybevétel 639,0  639,0  0,0  

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - költségvetési bevétel 13,6  13,6  0,0  
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, intézményi hatáskörben - költségvetési 
bevétel 

4,0  4,0  0,0  

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1218/2019. (IV. 23.) Korm.hat. 
illetve a 7056-8/2019 PM levél alapján bérkompenzáció 

0,2  0,0  0,2  

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - PM/5694-2/2019. sz. levél illetve 
5694-5/2019 PM levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés 
támogatása 

0,3  0,0  0,3  

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 
1. melléklete alapján művészjáradékra 

188,6  0,0  188,6  

2019. évi módosított előirányzat 7 487,4  656,6  6 830,8  
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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, illetve meghatározott 
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 2019. 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. 
A Kormány a 2019. év során további forrást bocsátott az MMA rendelkezésére a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. melléklete 
alapján a művészjáradék finanszírozására 188,59 millió forint értékben. 

 
2019-ben összesen 2 074,6 millió forint művészjáradék került kifizetésre az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészeti ösztöndíjprogram 

A Magyar Kormány a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének 
támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozatában művészeti ösztöndíj 
rendszerének támogatásáról döntött. 

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok 

Hónap Fő forint /f ő/hó forint /hó 

január 1369 121 125 165 820 125 

február 1381 121 125 167 273 625 

március 1382 121 125 167 394 750 

április 1404 121 125 170 059 500 

május 1421 121 125 172 118 625 

június 1432 121 125 173 451 000 

július 1436 121 125 173 935 500 

augusztus 1443 121 125 174 783 375 

szeptember 1449 121 125 175 510 125 

október 1469 121 125 177 932 625 

november 1474 121 125 178 538 250 

december 1468 121 125 177 811 500 

Összesen: - - 2 074 629 000 
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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 2019. évben 384 millió forintot biztosított (1. cím 1. alcím MMA 
Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok). A művészeti ösztöndíjprogramjának 
lebonyolítója az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 

A Magyar Művészeti Akadémia 2019-ban is meghirdette újabb három évre szóló, havi bruttó 
200 000 forint összegű művészeti ösztöndíját, melyet 100 pályázó nyerhetett el és melynek 
célja az alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, 
magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek 
megteremtése. 

Nemzet Művésze díj 2019. évi finanszírozása 

2014-ben az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább 
elismert – megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint 
cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó 
életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat alapított; a Nemzet Művésze 
címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti.  

Az MMA törvényben szabályozott elismerés odaítéléséről a Nemzet Művésze díj Bizottság 
dönt. A díjazott az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban 
részesül.  

Az életjáradék összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
huszonháromszorosa. 

Az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátások 2019. évi finanszírozása 

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített 
tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 
17.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése szerint az életjáradék és az akadémiai 
hozzátartozói ellátás fedezetét az MMA költségvetésében kell megtervezni. Az életjáradék 
összegét a Kormány – az MMA-val együttműködésben, az elnöknek a kultúráért felelős 
miniszter útján előterjesztett javaslata alapján – évente felülvizsgálja a 15. § (3) bekezdésben 
foglalt elvek szerint, annak érdekében, hogy a tagok részére az MMA tv. alapján biztosított 
életjáradék mértéke 2022. január 1-jétől elérje a Magyar Tudományos Akadémia által a 
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény alapján a tagok részére tudományos 
teljesítményük és köztestületi munkájuk elismeréseként folyósított havi juttatás (tiszteletdíj) 
összegét. 

Az életjáradék adott évre meghatározott összege a 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján 
2019. évben az alábbiak voltak:  

a) rendes tag esetében 350 000 forint/hó; 

b) levelező tag esetében 280 000 forint/hó. 

 
Költségvetési bevételek 

Bevételként kerültek elszámolásra és többletbevételnél előirányzatosításra egyszeri jelleggel a 
bérbeadásból származó bevételek (bérleti díj), a kiadvány értékesítésből származó bevételek, 
a közvetített szolgáltatások ellenértékei, valamint a kiadások elszámolását követő évben 
történt visszatérítések, továbbá biztosító által fizetett kárrendezés bevételei. 
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Költségvetési maradvány 
 
A 2018. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 
2018. évi maradvány 639,0   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 624,6   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 14,4 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

4,2 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
Az MMA Titkárságán 639,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2018-ban. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2019. június 30-ig pénzügyileg teljesült 
maradvány 620,4 millió forint.  
A 2019. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
(meghiúsult kötelezettségvállalások) valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány elvonásra került. 
 
A 2019. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 

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        4 971,8           4 795,1           4 751,6    0,0             43,5           43,5    

Munkaadókat terhelő járulékok           485,6              389,7              375,2               0,0             14,4           14,5    

Dologi kiadások        1 008,3           1 064,2           1 034,6             4,7           25,0           29,6    

Egyéb működési célú kiadások 0,0             19,1                19,1                   0,0             0,0      0,0 

Működési kiadások       6 465,7           6 268,1           6 180,5             4,7          82,9          87,6    

Felhalmozási kiadások  136,6     1 219,3     865,8     353,5    0,0       353,5    

Kiadások összesen  6 602,3     7 487,4     7 046,3     358,2     82,9     441,1    

 
A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 82,9 millió forint, mely a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatra befizetésre került. 
 
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. 
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A Titkárság közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra 
kifizetéseket nem teljesített, illetve ezen szervezetek részére térítésmentesen eszközöket nem 
juttatott.  
III.2. 2. cím MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM  
 
Intézmény megnevezése:  Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 

Dokumentációs Központ 
Államháztartási azonosító I:    372540 
Államháztartási azonosító T:  367806 
PIR-törzsszám:             838322 
Szakágazat:               910200 
Képviseli:               Dr. Almássy Kornél  
 
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. 2019-ben több mint egy tucat olyan kiállítás nyílt, valamint több mint fél tucat 
olyan konferencia és egyéb kapcsolódó program 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 szakmai 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 2019-ban 
több tucat írásos mű megszületését, nyilvánosságra hozatalát jelentették, több irányú – 
szakmai, turisztikai, fejlesztési, tudományos – felhasználási céllal. Ezek között szerepelt 
többek között a Tér és Forma című 1928 és 1948 között megjelent építészeti szakfolyóiratról 
angol nyelvű cikk a Docomomo Journal 59-es, Közép- és Kelet-Európa építészetével 
foglalkozó tematikus számában, a Fischer (Walter Rózsi) villa kutatása, a Magyar Bau, 
magyar Haus, valamint az Orlai Petrics Soma 1822-1880 című kötetek megjelenése. 

A MÉM MDK munkatársai a 2019-es esztendőben is részt vettek a Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram feladatainak megvalósításában, a MÉM MDK és a Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött 
együttműködési megállapodás alapján. Ezzel összefüggésben nagy számban került sor a 
MÉM MDK művészettörténészei, régészei, földmérője, fotósai által szakértői vélemények, 
építéstörténeti tudományos dokumentációk és más szakmai dokumentumok elkészítésére. 

A MÉM MDK szakembereinek műemléki topográfiai munkálatai is jelentősek. Ezek a 
munkák az ország több területét is érintik. 2019-ben a legjelentősebbek: Veszprém város és 
Tállya község műemléki topográfiája, szakrális kisemlékek topográfiai gyűjtése Veszprém 
megyében, Fejér megye klasszicista templomainak topográfiája. 
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A MÉM MDK munkatársai több önálló, az intézmény keretei között zajló, valamint 
nagyszámú, más szervezetekkel együttműködésben megvalósuló kutatásban vesznek részt, pl. 
Johann Ignaz Cimbal életműve, Középkori falképfestészet Erdélyben és Felvidéken. A 
határon túli munkák keretében a kollégák műemléki értékek felderítését is folytatják 
Erdélyben és Kárpátalján. Mindezek mellett többéves kutatás lezárásaképpen megvalósult a 
Barokk falképfestészet Magyarországon című sorozat első kötetének kiadása. 

 

Szervezet és személyi állomány 

A korábbi igazgató megbízásának 2018. december 31-i lejártát követően 2019. január 1-31. 
között Engedi Éva volt a megbízott igazgató. Ezt követően a Titkárságot vezető Kőszegi 
Géza látta el az intézmény vezetését. 2019. november 1. napján pályáztatás útján, kinevezett 
igazgatóként került a MÉM MDK élére Dr. Almássy Kornél. 

2019-ben lehetőség nyílt a személyi állomány bővítésére. 2019. januárjától a MÉM MDK 
addig egyszemélyes Titkársága három fővel gyarapodott. 2019. május 20. napjától új 
munkatárs érkezett a műemlékvédelmi tudományos gyűjteményekhez. 2019. december 20. 
napjától pedig újabb fővel erősödött a Titkárság. 

Az igazgató munkáját segítő Titkárság létszáma 2019 végén 5 fő. A Múzeumi Osztály 
(továbbiakban MO) 3 fővel folytatta a tevékenységét 2019-ben. A Kutatási és Módszertani 
Osztály 16 tagja közül 2019 második felétől két munkatárs gyermeknevelés okán 
fizetésnélküli szabadságát tölti. A Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály (továbbiakban 
MDO) létszáma 6 fő, a Digitalizációs Osztály (továbbiakban DO) állománya 3 fő. 

A továbbképzésre a 2019-as esztendőben is figyelmet fordított az intézmény. Ennek 
eredményeképpen ebben az évben egy munkatárs a Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakon szerzett 
diplomát. Egy másik kolléga az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Karának múzeumpedagógiai képzésén folytatja tanulmányait. A munkatársak 
közül többen PhD képzésben vettek részt, míg mások szakmai továbbképzések résztvevői 
voltak. 

 

Működés 

Az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének 
kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a MÉM MDK feladatellátásával és 
elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség 
és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 
1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 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 is megtörtént 2018. 
szeptember 25-én. 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. 

Ezen átmeneti időszak alatt a MÉM MDK a Budapest XIII. kerület Jász utca 33-35. szám alatt 
működik. Az MDK gyűjteményei és dolgozói az intézmény vezetőségével együtt 2018. év 
végén költöztek erre az új helyszínre. A KMO személyi állománya 2019. február végén, az 
MO gyűjteményei és munkatársai, valamint a DO 2019 május közepe óta működik ezen a 

4568



telephelyen. Ezzel párhuzamosan megtörtént az épület alkalmassá tétele a gyűjtemények 
tárolására és használatára, így pl. megvalósult a klíma-, polc- és biztonsági rendszer kiépítése. 

Az MDK költözését követően a MÉM MDK teljes személyi állománya részt vett a 
műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények anyagának kicsomagolásában, amely mintegy 
10.000 doboznyi gyűjteményi anyag mozgatását, polcrendszerre helyezését jelentette. A 
munkatársak ugyanígy kivették a részüket a KMO, az MO és a DO költöztetésének 
munkálataiból, valamint végezték a raktár- és irodahelyiségek kialakítását, a működéshez 
szükséges eszközök beszerzésének előkészítését, lebonyolítását, azaz a telephely tényleges 
üzemeltetését, de emellett pl. a honlap megalkotásának szervezését és tartalmi előállítását is. 

Az intézmény mindezek mellett 2019-ben is a három évre (2018-2020) elkészített munkaterve 
alapján folytatta tevékenységét. A működés alapját, a megfelelő feltételeket megteremtő 
feladatok elvégzésével párhuzamosan zajlott a MÉM MDK összetett szakmai tevékenysége is, 
amelynek eredményeit a fent írtak tükrözik. A fentiekből, valamint az intézmény több profilt 
(múzeum és gyűjteménye, műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények, valamint az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások és tudományos munka, kutatások folytatása, szakértői tevékenység, 
topográfia, digitalizációs és fotós tevékenység, kutatószolgálat működtetése 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, amely folyamatosan növeli a MÉM 
MDK szervezési feladatait és költségeit. Ezek a feladatok mind személyi állományi 
fejlesztéseket és forrásbővítést, mind szervezeti átalakításokat és újításokat is igényelnek. 

 
2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi eredeti 
előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 635,6   941,7   941,7   638,7   615,2   97% 96% 

ebből: személyi juttatás 137,5   309,8   309,8   152,1   150,7   110% 99% 

Bevétel 0,0   0,0   0,0   0,1   0,1   - 100% 

Támogatás 301,1   941,7   941,7   571,0   571,0   190% 100% 

Maradvány 402,1   0,0   0,0   67,6   67,6   17% 100% 

Létszám (fő)  29  37  37  37  30  103% 81% 
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Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 941,7 0,0 941,7 309,8 37 

Módosítások jogcímenként            

 - Kormány hatáskörű módosítás 0,0 0,0 0,0 0,0   

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -370,6 0,1 -370,7 -98,8   

 - Intézményi hatáskörű módosítás 67,6 67,6 0,0 -58,9   

2019. évi módosított előirányzat 638,7 67,7 571,0 152,1 37 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 941,7  0,0  941,7  

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -370,7  0,0  -370,7  

 = meghatározott feladatra: 1. MMA Titkársága címre 
- Városligeti fasor 9-13. épületegyüttes beruházási kiadásaira (346,2 millió forint) 
- köztestületi feladatellátás érdekében felmerült kiadásokra (15 millió forint) 
- MMA műemlékvédelmi épületeinek digitális épületfelmérésének kiadásaira (9 millió 
forint) 
- adatvédelmi tisztviselői feladatok rendelkezésre állási díjának kiadásaira (0,5 millió 
forint)  

-370,7  0,0  -370,7  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: költségvetési bevétel 0,1  0,1  0,0  

- 2018. évi maradvány igénybevétel 67,6  67,6  0,0  

2019. évi módosított előirányzat 638,7  67,7  571,0  

 
Költségvetési maradvány 
 
2018. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 

2018. évi maradvány 67,6   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 60,8   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

0,1 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 millió forint összegben, 
valamint a meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
maradvány 0,1 millió forint összegben az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári 
Központi Maradványelszámolási Alap számlájára átutalásra került. 
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2019. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Köt.váll. 
pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyileg 
nem 

teljesített 
köt.váll. év 

végi 
állománya 

Szabad 
előirányzat 

Összes 
maradvány 

Személyi juttatások  309,8     152,1     150,7    0,0       1,4     1,4    

Munkaadókat terhelő járulékok  63,4     31,1     30,1     0,0       1,0     1,0    

Dologi kiadások  169,3     267,4     266,2    0,0  1,1     1,2    

Egyéb működési célú kiadások 0,0  6,9     6,9    0,0 0,0 0,0 

Működési kiadások  542,5     457,5     453,9    0,0  3,5     3,6    

Felhalmozási kiadások  399,2     181,2     161,3     12,3     7,7     19,9    

Kiadások összesen  941,7     638,7     615,2     12,3     11,2     23,5    

 
A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11,2 millió forint összegben az 
Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári Központi Maradványelszámolási Alap 
számlájára átutalásra került. 

 
3. EGYÉB 
 
A MÉM MDK vállalkozási tevékenységet nem végzett. A gazdálkodást érintően olyan 
rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem 
álltak fenn. 
 
A MÉM MDK 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. 
 
 
 
 
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 (MMA 
MMKI) célkitűzése, hogy a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint a 
művészet elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatát lássa el.  
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Szakmai rendezvények – nyilvános konferenciák, műhelyviták, esték a Hild-villában 

Az MMA MMKI 2019 tavaszi félévében folytatta az Esték a Hild-villában című előadás-
sorozatát – a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülés 
jegyében – „Krisztus kenyér s bor színében…” – Az eucharisztia hatása a ma emberére 
címmel. 
Az Esték a Hild-villában előadás-sorozat az őszi félévben „Gyúlj ki csillag sötét egen…” – 
Az elmúlt 100 év a népművészetben címmel került megrendezésre. 
A tavaszi félévben folytatódott építészeti előadás-sorozat Haza a mélyben II. – Kortárs öko-
regionalista építészet Romániában címmel, amelynek a FUGA Budapesti Építészeti Központ 
adott otthont. 
Az őszi félévben új építészeti programsorozat indult Haza a kövekben I. – Kortárs szlovákiai 
építészet a modern és az organikus vonzásában címmel, amely a Haza a mélyben sorozat 
folytatásaként szintén a FUGA Budapesti Építészeti Központban kapott helyet. 
2019 tavaszán az MMA MMKI új, havonta megrendezésre kerülő előadás-sorozatot indított 
Könyvtári beszélgetések címmel. 
Az őszi félévben a Könyvtári beszélgetések előadás-sorozat két újabb alkalommal 
folytatódott. 
2019. január 21-én került megrendezésre a „Teljes dallamtérkép…” – A népzenei monográfia 
műfaji vizsgálata című konferencia a Pesti Vigadóban. 
2019. március 11−12. között kétnapos művészetelméleti konferencia zajlott A művészet 
közege címmel a Pesti Vigadóban. 
A 2019. április 1-én megrendezett Művészet, média, marketing, avagy a műalkotás helye és 
méltósága a marketing korában című konferenciának szintén a Pesti Vigadó épülete adott 
otthont. 
2019. május 6-án került sor Az idő küszöbén – A magyar balett története című konferenciára, 
amely az óbudai Szindbád Rendezvénytérben kapott helyet. 
Immár harmadik alkalommal A közép-európai identitás kortárs folyamatai címmel 2019. 
május 13-15. között a Szigligeti Alkotóházban került megrendezésre az a nemzetközi 
tudományos találkozó.  
2019. szeptember 6-án az MMA MMKI „Életet az énekbe” – Konferencia Bárdos Lajos 
születésének 120. évfordulójára címmel szervezett konferenciát a Pesti Vigadóban. 
A Kutatók Éjszakája programsorozathoz idén is kapcsolódott az MMA MMKI számos 
gyermek- és felnőtt programmal, bábelőadással, interaktív játékokkal, tudományos 
előadásokkal és tárlatvezetésekkel. 
A „Mozgó dó…” III. – Konferencia Kokas Klára emlékére című konferencia előzményeihez 
hasonlóan többek közt a Kodály-módszert helyezte középpontba 2019. október 15-én a Pesti 
Vigadóban. 
2019. október 28−29. között zajlott az a kétnapos konferencia, amely Szabó Dezső alakja köré 
szerveződött, és Szabó Dezső helye a magyar kultúrában címmel kapott helyet a Pesti 
Vigadóban. 
2019. november 11-én A történeted – Beszélgetés a digitális képiségről címmel szimpózium 
került megrendezésre a FUGA Budapesti Építészeti Központban. 
Az MMA MMKI 2019. november 18-án a Pesti Vigadóban rendezte meg a Méregzöld – 
Összművészeti konferencia a természetről mint problémáról című tudományos ülését. 
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A Cziffra György Fesztivállal közös együttműködésben került megszervezésre az a 
konferencia, amelyre 2019. november 20-án került sor „Ágyúk és virágok” – Cziffra György 
emlékezete címmel a Duna Palotában. 
2019. december 4-én a Makovecz Központ és Archívumban került megrendezésre a 
Néptáncnyelven – Szimpózium Timár Sándor közelgő 90. születésnapja tiszteletére című 
konferencia. 

 
Kiadványok 

Az MMA MMKI saját könyvsorozata, a Fundamenta profunda tizedik részeként új kötet 
jelent meg Mozgókép és paragrafusok – A filmgyártás intézményi és szabályozási kérdései 
címmel. 
Az MMA MMKI Documenta Artis című saját könyvsorozatának második kötete Magyar 
animációs alkotók I. címmel jelent meg. 
Az MMA MMKI honlapján elektronikus formában elérhető műhelytanulmányok kerültek fel: 
- Hullatja levelét az idő vén fája... Tanulmányok Arany János születésének 200. 

évfordulójára 
- „A teljesség felé” – Tanulmányok Weöres Sándorról 
- Miklós és Petar – Horvát–magyar politikai és kulturális kapcsolatok 
- A magyar művészetelmélet hagyományai 
- Vallás – nép – művészet – Egyházművészeti tanulmányok 
- A lélek mint a test formája, és a művészet mint a lélek formája 
- Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára 
 

Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár  

A könyvtár 2017. november 1-jétől működik az MMA MMKI szervezeti egységeként. 
Alapfeladata, hogy két szolgáltatási helyén gyűjtse a Magyar Művészeti Akadémia rendes, 
levelező, néhai és posztumusz tiszteleti tagjainak bármilyen formában fellelhető teljes 
életművét, illetve az alkotók munkásságáról megjelent szakirodalmat.  

A gyűjtemény jelenleg 12.000 kötetből áll és jelentős az elektronikus dokumentumok, e-
könyvek, valamint a hang- és audiovizuális dokumentumok száma is. Az MMA tagjai 
életművének könyvtári rendszerben történő gyarapítása eredményképp több ezer analitikus 
leírást rögzítettek, és cikket gyűjtöttek különböző hazai folyóiratokból. Szakkönyvtári 
profiljához illeszkedően a könyvtár 2019-ben – a korábbiak mellett – több új online 
adatbázisra is előfizetett. 

Ösztöndíj-program 

A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 
1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat alapján az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének 
megújítására többletforrást biztosít 2018 és 2021 között. Az ösztöndíjprogram szakmai 
lebonyolítását az MMA MMKI látja el az MMA Elnöksége felkérése alapján. 

A 2019-ben meghirdetett Ösztöndíjprogramra 1324 darab érvényes pályázat került 
benyújtásra, amelyből a 100 nyertes pályázóval augusztus folyamán zárult a szerződéskötés, 
majd 2019. végén az első beszámolás. 
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A 2018-2021. évi ösztöndíjasok három beszámolására, valamint az első év teljesítésének 
átfogó ellenőrzésére is sor került. Az így megállapított hiányosságokból, illetve egyéb okból 
kifolyólag három ösztöndíjasnak szűnt meg az ösztöndíja 2019 végén. 

Az ösztöndíjasok 2018 végétől az ösztöndíjas honlapon rendszeresen bejegyzéseket tehetnek 
közzé előrehaladásukról és az MMA MMKI által szervezett találkozókon építhetik szakmai 
kapcsolataikat. A program további népszerűsítése céljából az MMA MMKI kisfilmeket 
forgatott, amelyhez kiválasztott ösztöndíjasok adtak interjút. 

 

Makovecz-központ és Archívum 

Az MMA MMKI 2017 óta gondoskodik a Makovecz Központ és Archívum működéséről, 
amely 2019-ben is rendszeres programokkal várta az érdeklődőket. 2019-ben a tervezett 
program- és előadástémák többsége tematikus sorozatok keretében valósult meg, döntően az 
MMA M űvészeti Ösztöndíjprogramjához kapcsolódó – művészeti, kulturális programokkal. 
Két új programelem is megjelent: a Mozgásforma kísérletek előadás-sorozat és a MI-KOR 
műhelyprogram-sorozat. 

 
Kutatás 

Az MMA MMKI alapfeladatát egyrészt nyolc fő állományban lévő kutatóval, tudományos 
munkatárssal, másrészt ún. külsős kutatókkal – tehát szerződéssel foglalkoztatott, rövid- és 
középtávú projektek megvalósítására felkért szakemberek megbízásával látja el. 

Az állományban lévő kutatók állandó előadói voltak a Kutatóintézet rendezvényeinek 2019-
ben is, valamint aktív résztvevői az ezekhez kapcsolódó műhelytanulmányok elkészülésének. 

Az MMA MMKI számos külső szakembert bízott meg 2019-ben művészetelmélethez 
kapcsolódó kutatások lefolytatásával, tanulmányok készítésével – amelyekhez több 
műhelybeszélgetést szerveztek. 

 

Szervezet, személyi állomány és működés 

A Kutatóintézet személyi állományának bővítése és továbbképzése folyamatos, amelynek 
eredményeképpen 2019. évben egy fő tudományos munkatárs egyetemi tanári címet szerzett. 

Az MMA MMKI személyi állományát 2019 decemberében 8 fő tudományos munkatárs és 3 
fő könyvtáros mellett 7 fős adminisztratív személyzet alkotja – a megnövekedett feladatok 
megfelelő ellátása érdekében. 

Az MMA MMKI székhelyéként szolgáló Hild-villa működtetése, karbantartása és 
állagmegóvása folyamatos. 
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2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 272,3   278,4   278,4   399,9   398,0   146% 100% 

 ebből: személyi juttatás 101,2   160,6   160,6   123,5   122,3   121% 99% 

Bevétel 0,9   0,0   0,0   2,4   2,4   267% 100% 

Támogatás 304,6   278,4   278,4   292,2   292,2   96% 100% 

Maradvány 72,1   0,0   0,0   105,3   105,3   146% 100% 

Létszám (fő)  14  22  22  22  16  114% 73% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 278,4 0,0 278,4 160,6 22 

Módosítások jogcímenként            

- Kormány hatáskörű módosítás 0,1 0,0 0,1 0,1   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 15,6 1,9 13,7 0,6   

- Intézményi hatáskörű módosítás 105,8 105,8 0,0 -37,8   

2019. évi módosított előirányzat 399,9 107,7 292,2 123,5 22 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 278,4 0,0 278,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak -17,0 0,0 -17,0 
 = meghatározott feladatra: 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre 

- az MMA tulajdonában és kezelésében álló műemléki ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási kiadásokra (16,5 millió forint) 
 - adatvédelmi tisztviselői feladatok rendelkezésre állási díjának kiadásaira 
(0,5 millió forint) 

-17,0 0,0 -17,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: 1.1 MMA Titkárság 
Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről a Makovecz Központ és Archívum 
működésével kapcsolatos kiadásokra 

2,2 0,0 2,2 

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: 4.6. Kutatási 
tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az MMA MMKI kutatási 
projektjei megvalósításához szükséges források biztosítására 

28,0 0,0 28,0 

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: 4.20. Makovecz 
Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzatról a Makovecz Központ és Archívum 
működésével kapcsolatos kiadásokra 

0,5 0,0 0,5 

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: költségvetési 
bevételek 

1,9 1,9 0,0 

- előirányzat-módosítás fejezeten belül, intézményi hatáskörben: költségvetési 
bevételek 

0,5 0,5 0,0 

- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - PM/5694-2/2019. sz. levél illetve 
5694-5/2019 PM levél alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés 
támogatása 

0,1 0,0 0,1 

- 2018. évi maradvány igénybevétel 105,3 105,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 399,9 107,7 292,2 

 
Költségvetési maradvány 
 
2018. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 

2018. évi maradvány 105,3   

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 102,1   

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

Meghiúsult kötelezettségvállalások miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált maradványból elvonásra került összeg 

2,1 
Központi 

Maradványelszámolási Alap 
előirányzatra befizetésre került 

 
A 3. címen 105,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett 2018-ban, melyből 102,1 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2019. június 30-ig 
pénzügyileg teljesült maradvány 100 millió forint, a 2019. június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,1 millió forint. 
A 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a meghiúsult 
kötelezettségvállalások miatt felszabadult 2,1 millió forint maradvány elvonásra került. 
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2019. évi költségvetési maradvány alakulása     millió forint 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Köt.váll. 
pénzügyi 
teljesítése 

Pénzügyileg 
nem 

teljesített 
köt.váll.  

Szabad 
előirányzat 

Összes 
maradvány 

Személyi juttatások           160,6               123,5             122,3    0,0          1,2             1,2    

Munkaadókat terhelő járulékok              32,0                 27,0               26,8    0,0          0,2             0,2    

Dologi kiadások              62,8               203,7             203,2    0,0          0,5             0,5    

Egyéb működési célú kiadások 0,0                5,4                 5,4    0,0 0,0 0,0 

Működési kiadások           255,4               359,6             357,7    0,0          1,9             1,9    

Felhalmozási kiadások  23,0     40,3     40,3    0,0 0,0 0,0 

Kiadások összesen  278,4     399,9     398,0    0,0  1,9     1,9    

 
A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,9 millió forint összegben az 
Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Kincstári Központi Maradványelszámolási Alap 
számlájára átutalásra került. 
 
3. EGYÉB 
 
Az MMA MMKI vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló 
kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi 
tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy 
körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn. 
 
 
III. 4. 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 2019-ben 95 millió forint került kifizetésre.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 98,2  105,0  105,0  95,0  95,0  97% 100% 
  ebből: személyi juttatás  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 - - 
Bevétel 0,3  0,0  0,0  1,0  1,0  333% 100% 
Támogatás 97,7  105,0  105,0  94,0  94,0  96% 100% 

Maradvány 0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 
Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

4577



 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 105,0  0,0  105,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -10,0  1,0  -11,0  0,0  0 

2019. évi módosított előirányzat 95,0  1,0  94,0  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  105,0    0,0  105,0    

Módosítások kedvezményezettenként    

 - saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -11,0 0,0 -11,0 

      = fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás: a 4.2 
Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű 
előirányzatra művészeti programok fedezetére 

-11,0 0,0 -11,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - 2018. évi maradvány igénybevétel 0,0 0,0 0,0 

 
- Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben 
beemelt saját bevételek 

1,0 1,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat  95,0     1,0     94,0    

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

-- - saját intézmény (1 db) 1,0 0,0 1,0 

 
- egyéb civil szervezet (91 db) 94,0 94,0 0,0 

Összes kifizetés 95,0 94,0 1,0 

 
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, Térszínház Egyesület, MASZK 
Országos Színészegyesület, Magyar Filmművészek Szövetsége, Arany János Alapítvány, 
Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Kodály Társaság, Magyar Színházi Társaság, 
Magyar Zeneszerzők Egyesülete, Táncház Egyesület, Magyar Szobrász Társaság, Fészek 
Művészklub. 
 
Programtámogatásban részesült többek között a Tokaji Írótábor Egyesület (47. Tokaji 
Írótábor), Gombolyag "Mezei Iskola" Alapítvány (15. BuSho Nemzetközi Rövidfilm 
Fesztivál), Hubay Jenő Társaság (Évfordulók nyomában), Jazz Oktatási és Kutatási 
Alapítvány (A Magyarországon készült jazz hangfelvételek diszkográfiája 1925-1950), 

4578



Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület (Hatékony művészetpedagógiai módszerek 
Kodály szellemében - tanártovábbképzés a tehetséggondozás szolgálatában), Búzaszem 
Alapítvány (A magyar néphagyományra épülő közművelődési programok szervezési háttere). 
 
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 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 2019-ben összesen 120,9 millió forint 
került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil 
szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 137,2  192,1  192,1  124,2  120,9  88% 97% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 59,2  59,2 0,0  0,0 - - 

Bevétel 0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Támogatás 138,8  192,1  192,1  120,6  120,6  87% 100% 

Maradvány 1,6  0,0  0,0  3,6  3,6  225% 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 192,1  0,0  192,1  59,2  0  

Módosítások jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -67,9  3,6  -71,5  -59,2  0 

2019. évi módosított előirányzat 124,2  3,6  120,6  0,0  0  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 192,1 0,0 192,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

 - saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -109,0 0,0 -109,0 

 = 
meghatározott feladatra: 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre a saját kivitelezéssel megvalósuló tagozati programok fedezetére 

-107,6 0,0 -107,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - 2018. évi maradvány igénybevétel 3,6 3,6 0,0 

 - Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás saját intézményről    

  = 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 0,7 0,0 0,7 

 - Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás    

 = 
4.1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzatról művészeti program-támogatások forrásának biztosítására 

11,0 0,0 11,0 

 = 
4.3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak az elnöki 
keretből nyújtott támogatások forrásának biztosítására 

0,2 0,0 0,2 

 = 
4.6 Kutatási tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról az elnöki 
keretből nyújtott támogatások forrásának biztosítására 

8,0 0,0 8,0 

 = 
4.7 Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzatról a fel nem használt 
előirányzat átcsoportosítása művészeti program-támogatások forrásának 
biztosítására 

12,9 0,0 12,9 

 = 
4.8 Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű előirányzatról 
művészeti program-támogatások forrásának biztosítására 

2,4 0,0 2,4 

 = 
4.13 Nemzeti Szalon programjai fejezeti kezelésű előirányzatról az ott 
keletkezett megtakarítás átcsoportosítása művészeti program-támogatások 
forrásának biztosítására 

0,9 0,0 0,9 

2019. évi módosított előirányzat 124,2 3,6 120,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- saját intézmény (1 db) 0,1 0,0 0,1 

- nonprofit társaság (10 db) 18,5 0,0 18,5 

- gazdasági társaság (20 db) 35,0 0,0 35,0 

- önkormányzat/vagy intézménye (10 db) 7,8 0,0 7,8 

- egyéb civil szervezet (65 db) 59,4 0,0 59,4 

-    egyéb: 2018. évi szabad maradvány visszafizetése (1 db) 0,1 0,0 0,1 

Összes kifizetés 120,9 0,0 120,9 

 
Programtámogatásban részesült többek között a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú 
NKft. (Pécsi Országos Színházi Találkozó), Legend Art Kft., (Szokolay Sándor életművének 
gondozása), Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. (Cigánymesék sorozat), 
6Szín Kulturális Szolgáltató Bt. (Táncszerelem- a Gombár), Official Films Kft. (Kolozsvári 
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Muszáj Herkules III. és IV. rész), Csokonai Színház (XIII. DESZKA Fesztivál), Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma Alapítványa (Vántus István Kortárszenei 
Napok), Írók Alapítványa (Kiss Benedek válogatott verseinek angol nyelvre való 
műfordítása), Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület (Legyen a zene mindenkié!), TIT 
Stúdió Egyesület (Szellem és élet - Brandenstein Béla emlékkonferencia). 
 
Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3,3 millió forint, szabad 
maradvány nem keletkezett. 
 
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 5,6 millió forint kifizetése történt meg. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint  

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5,2  14,9  14,9  5,6  5,6  108% 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 1,0  14,9  14,9  5,6  5,6  560% 100% 

Maradvány 4,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió forint  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 
Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14,9  0,0  14,9  5,6  0 

Módosítás jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -9,3  0,0  -9,3  -5,6  0 

2019. évi módosított előirányzat 5,6  0,0  5,6  0,0  0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   millió forint 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14,9  0,0  14,9  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -5,1  0,0  -5,1  

  

= meghatározott feladatra: 4.11 Gazdasági feladatok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra:  

 - az MMA tulajdonában lévő három gazdasági társaság elnökségi 
határozatban elfogadott üzleti tervei alapján a működési támogatás 
összege 1 371 millió forint, a 2018. évi L. törvény szerint 
rendelkezésre álló előirányzat 825 millió forint. A szükséges 
kiegészítő forrás összege 546 millió forint, mely részben a 
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
fejezeti kezelésű alcímről került biztosításra 

-4,9  0,0  -4,9  

  = 
meghatározott feladatra: 4.2 Magyar Művészetek Háza programok 
fejezeti kezelésű előirányzatra az elnöki keretből nyújtott 
támogatások forrásának biztosítására 

-0,2  0,0  -0,2  

- más fejezet intézményének -4,2  0,0  -4,2  

  = 

meghatározott feladatra: Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára (Oroszországban 
zajló Orosz István és Makovecz kiállítások; Teheráni Nemzetközi 
Filmfesztiválra történő delegáció kiküldése) 

-4,2  0,0  -4,2  

2019. évi módosított előirányzat 5,6  0,0  5,6  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- nonprofit társaság (1 db) 0,5 0,0 0,5 

- egyéb civil szervezet (4 db) 5,1 0,0 5,1 

Összes kifizetés 5,6 0,0 5,6 

 
A Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak sorról került támogatásra a 
Kortárs Balettért Alapítvány „A Szegedi Kortárs Balett vendégszereplése Plovdivban a 2019 
Európa Fővárosa Kulturális Programsorozat keretében” programja 3 millió forint értékben, a 
Maladype Színház Közhasznú Egyesület „AUGUSZTUS című előadás vendégszereplése 
Moszkvában” program 0,5 millió forint értékben, az Erős Táncért Alapítvány „Theatrum 
mortis” programja 0,9 millió forint értékben, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége 
„Folkid Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztivál megrendezése” program 0,7 millió 
forint értékben, valamint a Nívót Közhasznú Nonprofit Kft. „Kálmán Imre Marica Grófnő” 
program 0,5 millió forint értékben. 
 
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 
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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 9,2 millió forint került kifizetésre. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése                 millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 28,2  54,5  54,5  9,2  9,2  33% 100% 

 ebből: személyi juttatás 0,0  33,6  33,6 0,0  0,0 - - 

Bevétel 2,6  0,0  0,0  0,7  0,7  27% 100% 

Támogatás 25,0  54,5  54,5  8,5  8,5  34% 100% 

Maradvány 0,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 54,5  0,0  54,5  33,6  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -45,3  0,7  -46,0  -33,6  0  

2019. évi módosított előirányzat 9,2  0,7  8,5  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 54,5  0,0  54,5  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -46,0  0,0  -46,0  

 
= meghatározott feladatra: 1. MMA Titkársága címre 

könyvkiadással kapcsolatos kiadások fedezete céljából 
-10,0 0,0  -10,0  

 

= meghatározott feladatra: 3. MMA Kutatóintézet címre az 
MMA MMKI kutatási projektjei megvalósításához szükséges 
források biztosítása 

-28,0 0,0  -28,0  

 

= meghatározott feladatra: 4.2 Magyar Művészetek Háza 
programok fejezeti kezelésű előirányzatra az elnöki keretből 
nyújtott támogatások forrásának biztosítására 

-8,0 0,0  -8,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 
= Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben 

beemelt saját bevételek 
0,7 0,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 9,2  0,7  8,5  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

- saját intézmény (1 db) 
 

0,7 0,0 0,7 

- nonprofit társaság (2 db) 8,5 0,0 8,5 

Összes kifizetés 9,2 0,0 9,2 

 
Az előirányzatról került támogatásra többek között az Örökség Kultúrpolitikai Intézet 
Nonprofit Kft. „Adatbázis kezelés - A magyar könyvtári rendszer” programja 3 millió forint 
értékben, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. „Szentendrei Teátrum 50 
- jubileumi kutatási projekt” program 5,5 millió forint értékben. Az előirányzaton keletkezett 
költségvetési bevétel 0,7 millió forint értékben átutalásra került az MMA Titkársága számára 
köztestületi programok finanszírozása céljából. 
 
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 2019. évi ún. Művészeti program pályázati 
kiírás 2019. február 25-én jelent meg a köztestület honlapján; a köztestület a közfeladatainak 
ellátása érdekében művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására 200 millió 
forint keretösszeggel írt ki pályázatot (MMA-19-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 2019. évi keretéből és a 2018. évi maradványból összesen 
183,1 millió forint került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat 
tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 169,3  200,0  200,0  185,7  183,1  108% 99% 

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

Bevétel 2,7  0,0  0,0  2,0  2,0  74% 100% 

Támogatás 163,2  200,0  200,0  181,9  181,9  111% 100% 

Maradvány 5,2  0,0  0,0  1,8  1,8  35% 100% 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése        millió forint 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0  0,0  200,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként           

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -14,3  3,8  -18,1  0,0  0  

2019. évi módosított előirányzat 185,7  3,8  181,9  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként    millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0  0,0  200,0  

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -18,1  0,0  -18,1  

 = meghatározott feladatra: 1. 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre 

- a Műcsarnok beruházási kiadásaira (2,7 millió forint) és a POKET projekt 
fedezetének biztosítása céljából (2,5 millió forint) 

-5,2  0,0  -5,2  

 = meghatározott feladatra: 4.2 Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű sorra a meghiúsult pályázatok miatt fel nem használt előirányzat 
átcsoportosítása művészeti program-támogatások forrásának biztosítására 

-12,9  0,0  -12,9  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2018. évi maradvány igénybevétel 1,8  1,8  0,0  

- Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek 2,0  2,0  0,0  

2019. évi módosított előirányzat 185,7  3,8  181,9  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
  

- saját intézmény (1 db)                    2,0    0,0                     2,0    

- nonprofit társaság (22 db)                  10,9    0,0                   10,9    

- gazdasági társaság (57 db)                  32,5    0,0                   32,5    

- önkormányzat/vagy intézménye (13 db)                    5,8    0,0                     5,8    

- egyéb civil szervezet (267 db)               131,9   0,0                131,9    

Összes kifizetés 183,1    0,0               183,1 

 
Szakmai programjaira egyebek mellett a Gorka Kerámia Kiállítás Baráti Köre Egyesület 
(Kisérletek fatüzelésű kemencében), a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (A kortárs 
magyar iparművészet eredményeinek közzététele kiállításokkal, előadásokkal, 
műhelymunkával), a Klorofilm Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (19. Filmtettfeszt - Erdélyi 
Magyar Filmszemle megszervezése), a Magyar Festészet Napja Alapítvány (Élő Magyar 
Festészet 2019), a Budapesti Építész Kamara (Térképes regiszter létrehozása Budapest kortárs 
építészeti értékeinek bemutatására), a Polifilm Műhely Alapítvány a Mozgókép Kultúráért 
(Polifilm alkotóműhely), Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány (25. 
Országos bőrműves Tábor), Magyar Bábjátékos Egyesület (Erzsébet az Árpád-ház ötödik 
szentje – bábjáték), Szent Jakab Zarándok Egyesület (Gödi Barokk Napok) kapott támogatást. 
 
A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható (elérési útvonal: 
Köztestület/Titkárság/Gazdálkodás/Pályázatok/Pályázati eredmények). 
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Az előirányzaton 2,6 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. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 48,2  13,0  13,0  0,0  0,0  0% - 

 ebből: személyi juttatás 0,0 4,0  4,0  0,0  0,0 - - 

Bevétel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Támogatás 2,3  13,0  13,0  0,0  0,0  0% - 

Maradvány 45,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0% - 

Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése       millió forint 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 13,0  0,0  13,0  4,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 
- 4.11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális 
feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alcímre az MMA tulajdonában lévő három gazdasági 
társaság elnökségi határozatban elfogadott üzleti tervei 
alapján a működési támogatás összege 1 371 millió 
forint, a 2018. évi L. törvény szerint rendelkezésre álló 
előirányzat 825 millió forint. A szükséges kiegészítő 
forrás összege 546 millió forint, mely részben a Pesti 
Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű alcímről 
került biztosításra 10 millió forint értékben. 
- 4.2 Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű előirányzatra művészeti program-támogatások 
forrásának biztosítására 2,4 millió forint 
- 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 
alcímre az MMA tulajdonában és kezelésében álló 
műemléki ingatlanokkal kapcsolatos beruházási 
kiadásokra (0,6 millió forint)  

-13,0  0,0  -13,0  -4,0  0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0  0,0  0,0  0,0  0  

 

4586



A fejezeti kezelésű sorról az előirányzat irányító szervi hatáskörben fejezeten belül teljes 
egészében átcsoportosításra került. 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 2019. évi eredeti előirányzata 825,0 millió forint volt, amely a 
társaságok stabil működésének biztosítása céljából kiegészítésre került a köztestület szakmai 
programjaira fordítható forrásokból 481,5 millió forinttal, fejezeti kezelésű sorról 54,9 millió 
forinttal, illetve 9,6 millió forint saját bevétel előirányzatosításával. A gazdasági társaságok 
részére 2019-ben így összesen 1 371,0 millió forint támogatás állt rendelkezésre. A soron 
maradvány nem keletkezett. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 184,5  825,0  825,0  1 371,0  1 371,0  116% 100% 

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

Bevétel 15,1  0,0  0,0  9,6  9,6  64% 100% 

Támogatás 1 169,4  825,0  825,0  1 361,4  1 361,4  116% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 825,0  0,0  825,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás 546,0  9,6  536,4  0,0  0 

2019. évi módosított előirányzat 1 371,0  9,6  1 361,4  0,0  0  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió forint  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 825,0  0,0  825,0  

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2018. évi maradvány igénybevétel 0,0  0,0  0,0  

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját 
bevételek 

9,6  9,6  0,0  

- 
Előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben 1.1 MMA 
Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímről 

481,5  0,0  481,5  

- Fejezeti hatáskörű fejezeti sorok közötti átcsoportosítás 54,9  0,0  54,9  

 
= 

4.3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

4,9  0,0  4,9  

 
= 

4.8 Pesti Vigadó művészeti programok fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

10,0  0,0  10,0  

 
= 4.20 Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzatról 40,0  0,0  40,0  

2019. évi módosított előirányzat 1 371,0  9,6  1 361,4  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (3 db)            1 371,0               1 371,0    0,0 

Összes kifizetés 1 371,0               1 371,0    0,0 

 
2019. évi költségvetési támogatás összege gazdasági társaságonként  millió forint 

Gazdasági társaság megnevezése 
2019. évi 

költségvetési 
támogatás összege  

Költségvetési támogatás célja 

Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.  460,0 működési célú támogatás 

Pesti Vigadó Nonprofit Kft.  551,0 működési célú támogatás 

MMA Kiadó Nonprofit Kft.  360,0 működési célú támogatás 

Összesen 1 371,0  

 
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 

A társaság alapfeladata a magyar és nemzetközi kortárs képzőművészet értékeinek 
bemutatása, kiállítások és művészeti események hazai és külföldi rendezése, szakmai 
kiadványok megjelentetése. A Műcsarnok kiállítótere főként reprezentatív tárlatok, életmű-
kiállítások, tematikus csoporttárlatok, inspiratív egyéni kiállítások, gyűjteményes bemutatók 
és nagyrendezvények helyszínéül szolgál. 

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; a 
köztestület elnöksége 7/2019. (02. 11.) számú határozatával jóváhagyta a társaság 2019. évi 
üzleti tervét, és ezt követően támogatási szerződést kötött a társasággal. A Műcsarnok 2019. 
évi működtetéséhez összesen 460 millió forint költségvetési támogatás állt rendelkezésre. A 
2019. évre meghatározott közhasznú támogatás  50%-a munkabérek és személyi jellegű 
költségek, 10%-a a bérek és személyi jellegű ráfordítások közterheinek, 40%-a pedig a 
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társaság dologi kiadásainak fedezetére szolgált. A dologi kiadások tartalmazzák az épületek 
fenntartási, üzemeltetési és nem utolsó sorban a szakmai programok megvalósításához 
szükséges ráfordítások egy részét.  

Az MMA elnöksége 28/2020. (05.18.) számú határozatával a Műcsarnok Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét, továbbá 
a szakmai beszámolóját elfogadta. 

A társaság kiállítási koncepciójának köszönhetően a látogatók száma az elmúlt években 
folyamatosan növekedett. A 2018-ban megrendezett kiállítások és szakmai programok 
látogatottsága éves összesítés szerint csökkent ugyan az előző évi adathoz képest a 
Műcsarnok épületének közvetlen környezetét jelentősen befolyásoló lezárások és 
korlátozások miatt. Az épület közvetlen környezetét érintő külső lezárások 2019-ben is 
folytatódtak. Bár a két évvel ezelőtti kimagasló látogatószámot még nem érte el a társaság, de 
2019-ben a kiállításokat megtekintett látogatók száma az előző évi adatokhoz mérten nőtt. A 
társaság különleges irodalmi programokat és work-shopokat szervezett, valamint számos 
exkluzív tárlatvezetést, amelyek az éppen nyitva tartó kiállításhoz szorosan kapcsolódó 
témákat, dokumentációkat mutattak be egy–egy előadás, vagy beszélgetés keretében. A 
Műcsarnok nagy figyelmet szentel a jövő generációjának is, így képzett és szakmailag 
elismert múzeumpedagógus által tartott órákat szerveztek a kiállításokkal párhuzamosan, 
amelynek során a gyerekek játékosan ismerkedhettek meg a kortárs képzőművészet 
különböző kifejezési módjaival. 

A társaság 2019-ben kulturális tevékenységi körében végzett működésének maradéktalanul 
eleget tett. Közhasznú feladatainak megvalósítását ez előzetesen meghatározott tervek szerint 
teljesítette. 

 
Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 

A társaság forrásait a működésre, projektfinanszírozásra kapott tulajdonosi támogatás, 
valamint a tevékenységéhez kapcsolódó saját bevételek alkotják. A Pesti Vigadó Nonprofit 
Kft. 2019. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 6/2019. (02. 11.) számú 
határozatával hagyta jóvá. Az MMA, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója a Pesti Vigadó 
Nonprofit Kft. 2019. évi működéséhez 551 millió forint támogatást biztosított. A támogatás 
jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek és 
járulékaik, rezsi költségek) fedezetére használta fel.  

Az MMA elnöksége 29/2020. (05.18.) számú határozatával a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 
2019. évi szakmai beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak 
mellékletét elfogadta. 

A Pesti Vigadó a 2019. 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 elmúlt évekhez hasonlóan az MMA a Pesti Vigadó Dísztermében tartotta meg 
közgyűléseit, valamint a köztestület és egyes tagozatai is az épületet választották több 
rendezvényük helyszínéül (kiállítások, koncertek, sorozatok, konferenciák, Nemzet Művésze 
díjátadó, testületi és bizottsági ülések, sajtótájékoztatók, megállapodások, stb.). 

Az év során 16 kiállítást tekinthettek meg, amelyekhez számos esetben kísérő rendezvények is 
társultak. A korábbi évekhez hasonlóan elérhető volt a Pesti Vigadó Idővonal című állandó 
épülettörténeti kiállítása is, amely az épület iránt érdeklődő, azt önállóan, vagy idegenvezetés 
keretein belül felkereső látogatók számára nyújt többlet szolgáltatást. Az MMA köztestülete, 
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illetve tagozatai szervezésében számos irodalmi emlékestnek, gálának, konferenciának, 
filmvetítésnek és hangversenynek adott helyet az épület. Folytatódtak az Akadémia előzetes 
online regisztrációhoz kötött, térítésmentesen látogatható kulturális sorozatai is. 

Az MMA MMKI a konferenciáinak, sajtótájékoztatóinak, továbbá 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 Pesti Vigadó szervezésében megvalósuló, 8. Nyitott Ház alkalmából az 
épület, valamennyi kiállítása (Grafikus Design, Credo, Aranydiplomások, „Mestermunkák” 
iparművészeti és tervezőművészeti kiállítás, Idővonal) és az aznapra szervezett programok 
újra egész nap térítésmentesen voltak látogathatóak. 

A korábbi évekhez hasonlóan a Pesti Vigadó csatlakozott a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
CAFe Budapest programsorozathoz. A Pesti Vigadó csatlakozott az Idegenvezetők 
Világnapjához, a Budapest100-hoz, a Magyar Turisztikai Ügynökség Kajla projektjéhez és a 
Hosszúlépéshez, a Turizmus Világnapjához továbbá helyszíne volt a Budapest Art Week-nek 
és a Design Hét Budapestnek is. 

A 2019-es év során összesen 16 időszakos kiállítás nyílt és 244 rendezvény valósult meg. Az 
utóbbiak közül 163 kulturális (62 külső partneri szervezésben), 29 protokolláris, 51 üzleti 
programként. 

  
MMA Kiadó Nonprofit Kft.  

A társaság feladata az MMA működésének és az akadémikusok művészeti jelenlétének 
hagyományos és digitális formában való teljes körű dokumentálása. A tulajdonos az MMA 
Kiadó két főtevékenységének a portréfilmgyártást és videószolgáltatást, valamint a 
könyvkiadást határozta meg.  

A társaság forrásait a működésre kapott tulajdonosi támogatás, valamint a tevékenységéhez 
kapcsolódó saját bevételek alkotják. Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiadó) 
2019. évi üzleti tervét a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 8/2019. (02. 11.) számú 
határozatával hagyta jóvá. Az MMA, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója az MMA 
Kiadó Nonprofit Kft. 2019. évi működéséhez 360 millió forint támogatást biztosított. A 
támogatás jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek 
és járulékaik, rezsi költségek) fedezetére használta fel.  

Az MMA elnöksége 27/2020. (05.18.) számú határozatával a Kiadó 2019. évi szakmai 
beszámolóját, valamint egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét elfogadta. 

A Kiadó egyik alaptevékenysége az akadémikusi oral historyk és portréfilmek gyártásnak a 
megszervezése, és az elkészült filmek komplex utógondozása. A portréfilmek alanyaira a 
tagozatok tesznek javaslatot, a tartalmi minőségi monitoringot az MMA filmszakértői, a 
technikait a Kiadó munkatársai ellenőrzik és biztosítják. Az elkészült filmek utógondozását 
képezik a strukturált és szakszerű archiválás, illetve az MTVA-nak sugárzásra előkészítésük 
és átadásuk. 2019-ben is negyvennél több portréfilm gyártását fejezte be a Kft. 

A Kiadó 2019. év során az építőművészet, a filmművészet, a fotóművészet, az ipar- és 
tervezőművészet, az irodalomtörténet, a művészetelmélet, a művészettörténet, a népművészet, 
a szépirodalom, a színházművészet, és a zeneművészet területén összesen 31 féle könyvet 
(tanulmányt, albumot, interjúválogatást, kismonográfiát, esszét) – önállóan, vagy más 
szervezettel együttműködésben – jelentetett meg.  
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A Kiadó 2019-ben kiemelkedő művészettörténeti jelentőségű projektet indított a MÉM MDK-
val és a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemmel (továbbiakban PPTE). A PPTE 
hároméves nemzetközi OTKA pályázat keretén belül földolgozta a magyarországi barokk 
falképeket.  

Szintén kiemelt szereppel bír a negyven éves Győri Balettről készült kiadvány, a Szabados 
György-emlékkönyv, továbbá a Jankovics Marcell életművét bemutató reprezentatív album. 

Az MMA MMKI megbízásából Pars pro toto címmel új sorozatot indított a Kiadó, kortárs, 
illetve 20. századi jelentős filozófiai művek fordításaival, továbbá az MMA (mint tulajdonos) 
jóváhagyásával egyedi könyvgyártási megrendelések teljesítését is vállalta. 

A Magyar Művészet periodikum 2019/1-4. szám kiadásának a gondozása és az 
adminisztrációs feladatainak a teljes körű ellátása szintén a Kiadó tevékenységei közé 
tartozott. A periodikumot a Lapker mellett 2018-tól a Könyvtárellátó Vállalat is forgalmazza, 
illetve jelenleg több nagyobb budapesti könyváruházban is megvásárolható. 

2019-ben második alkalommal vett részt a Kiadó az Ünnepi Könyvhéten saját standdal, 
programokkal, dedikálásokkal. Bár a megváltozott helyszín hátrányosabb volt, sikerült elérni 
a 2018-as árbevételt.  

A Kiadó a www.mma.hu és a www.mma-tv.hu honlapok videós tartalomszolgáltatója, a 
www.mma-tv.hu honlapot pedig teljes körűen gondozza. Az MMA Titkárság megrendelésére 
a Kiadó videós stábja, indokolt esetben külső szakember és/vagy stáb bevonásával rögzíti az 
MMA művészeti eseményeit, videós riportokat, helyszíni tudósításokat készít (Keddi 
kaleidoszkóp, Élőfolyóirat, Irodalmi Gála, kiállítások, könyvbemutatók, az MMA 
közgyűlései, a Nemzet Művésze díjátadás, koncertfelvétel folyamatos videós rögzítése). 

 
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. Az elmúlt öt 
évben a Műcsarnokban komoly szakmai- és közönségérdeklődés mellett, műfajonkénti 
elosztásban valósultak meg az egyes művészeti ágak friss teljesítményét bemutató Szalonok.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 99,8  100,0  100,0  86,3  86,3  86% 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 99,8  100,0  100,0  86,3  86,3  86% 100% 

Maradvány 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  - - 

Létszám (fő)  0  0  0  0  0  - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése        millió forint 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel  Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,0  0,0  100,0  0,0  0  

Módosítások jogcímenként            

 - Fejezeti hatáskörű módosítás -13,7  0,0  -13,7  0,0  0 

2019. évi módosított előirányzat 86,3  0,0  86,3  0,0  0  

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat           100,0                0,0           100,0    

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -13,7 0,0 -13,7 

 
=

meghatározott feladatra: 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok alcímre a 2019. évi Nemzeti Szalon kiállításra fel nem használt 
támogatás átcsoportosítása a Műcsarnok beruházási kiadásaira 

-12,8 0,0 -12,8 

  =
meghatározott feladatra: 4.2 Magyar Művészetek Háza programok fejezeti 
kezelésű előirányzatnak a soron keletkezett megtakarítás átcsoportosítása 
művészeti program-támogatások forrásának biztosítására 

-0,9 0,0 -0,9 

2019. évi módosított előirányzat             86,3                 0,0               86,3    

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- nonprofit gazdasági társaság (1 db) 86,3 0,0 86,3 

Összes kifizetés 86,3 0,0 86,3 

 
A Műcsarnok Nonprofit Kft. 2019. januárban összeállította a TÉR /// ERŐ II. Építészeti 
Nemzeti Szalon költségvetését, melyet támogatói igénnyel, elfogadásra benyújtott az MMA 
Elnöksége részére. Az Elnökség tájékoztatása mellett a Magyar Művészeti Akadémia Elnöke 
a kiállítás megvalósításához 100 millió forint összegű támogatás biztosításáról döntött, mely 
támogatásból 86,3 millió forinttal számolt el.  

Az Építészeti Szalon koncepciójában a kimagasló hazai építészeti eredmények 
bemutatása mellett különös hangsúlyt kapott az építészeti térben és annak létrehozásában 
egyre fontosabbá váló közösségi erő, az együttes aktivitás.  

 
A Nemzeti Szalon programjai alcímen maradvány nem keletkezett. 
 
4. cím 20. alcím Makovecz Emlékközpont 
 
Államháztartási azonosító:     FK360495 
PIR-törzsszám:                       795515 
Szakágazat:                             841191 
A Makovecz Emlékházat működtető Makovecz Alapítvány részére 79,9 millió forint 
működési támogatás valamint 1 millió forint a Makovecz Imre Díj közös átadása támogatására 
került kifizetésre.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése      millió forint 

Megnevezés 

2018.évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 176,5 105,7 105,7 89,1 86,1 49% 97% 

 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 38,1 105,7 105,7 65,2 65,2 171% 100% 

Maradvány 162,3 0,0 0,0 23,9 23,9 15% 100% 

Létszám (fő)  0 0 0 0 0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése        millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 105,7 0,0 105,7 19,0 0 

Módosítások jogcímenként            

   - Fejezeti hatáskörű módosítás -16,6 23,9 -40,5 -19,0 0 

2019. évi módosított előirányzat 89,1 23,9 65,2 0,0 0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként    millió forint 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 105,7 0,0 105,7 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak -40,5 0,0 -40,5 

  = meghatározott feladatra: 3 MMA Kutatóintézet címre -0,5 0,0 -0,5 

  

= meghatározott feladatra: 4.11 Gazdasági társaságok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alcímre 
- az MMA tulajdonában lévő három gazdasági társaság elnökségi 
határozatban elfogadott üzleti tervei alapján a működési támogatás 
összege 1 371 millió forint, a 2018. évi L. törvény szerint rendelkezésre 
álló előirányzat 825 millió forint. A szükséges kiegészítő forrás összege 
546 millió forint, mely részben a Makovecz Emlékközpont fejezeti 
kezelésű alcímről került biztosításra 40 millió forint értékben 

-40,0 0,0 -40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2018. évi maradvány igénybevétel 23,9 23,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 89,1 23,9 65,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió forint 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- egyéb civil szervezet (1 db) 80,9 80,9 0,0 

- egyéb: 2018. évi szabad maradvány visszafizetése (1 db) 5,2 5,2 0,0 

Összes kifizetés 86,1 86,1 0,0 

 
Az előirányzaton 3 millió forint szabad maradvány keletkezett. 
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2019. 
évi költségvetésében 

Fejezeti kez. ei./ int. 

Egyes finanszírozott feladatok megnevezése* 
2019. 
évi 

kiadás 
cím-
rendi 
besor. 

megneve-
zése 

1/1 

MMA 
Titkárság 
Igazgatása, 
köztestületi 
feladatok 

A "100 éves a magyar animáció" kiállítás rollupjai frászi verziójának tördelése;  
A "Hunimation" című animációs katalógus frászi nyelvre történő adaptálása és kivitelezése a 
Teheráni Nemzetközi Filmfesztiválra;  
A film szinopszis héber nyelvre történő fordítása;  
A passaui képzőművészeti kiállítás kurátori feladatainak ellátása,  
A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban 2019.10.11.-11.08. között megrendezésre kerülő 
"Transzmisszió" c. tárlathoz és konferenciához kapcsolódó katalógus;  
A stuttgarti Trick Film Festiválra rollup gyártása; 
A szmoljani Nagy László Emlékház kiállítás megvalósítása; 
Alapfy László passaui utazási költségek az MMA Elfolyó idő című kiállítása megnyitójához 
2019.07.01-06-ig; 
András Ferenc Alexandre Trauner Art/Film fesztiválon az MMA képviselete; 
Beregszász a Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Bizottságának kihelyezett ülése; 
Az Irodalmi Tagozat 2019.10.16-18-i kassai útja; 
Az Izraeli Magyar Filmhéten vetítendő filmek (összesen hat alkotás) technikai díja; Az Izraeli 
Magyar Filmhétre megjelenő Hunimation című katalógus angol nyelvű újratördelése; Az Izraeli 
Magyar Filmhétre utazó delegáció költsége 2019.05.11-05.15;  
Az MMA Építőművészeti, Képzőművészeti és Színházművészeti Tagozatai 2019.05.31 - 
06.03.között szlovéniai tanulmányútjának lebonyolítása programterv alapján; 
Az MMA és a Szöuli Biennálé között létrejövő együttműködési szerződés fordítása koreai-angol 
nyelvekről magyarra; 
Az MMA népszerűsítése és Aknay János akadémikus úr kiállításának lebonyolítása a 2019.05.09-19. 
között zajló XXIV. Bánsági Magyar Napokon; 
Az MMA passaui tárlatán kiállításra kerülő műtárgyainak begyűjtése, raktározása, csomagolása, 
szállítása Budapest - Passau útvonalon és vissza; 
Az MMA Verstrichene Zeit - Elfolyó idő című kiállításra készülő katalógus magyar-német nyelvű 
lektorálása; kiküldetés a stuttgarti "Elfolyó idő..." című kiállítás megnyitójára 2019.10.02-04-ig;  
Kiküldetés a Cshongdzsui Iparművészeti Biennáléra (2019.10.02-10-ig),  
Dr. Takó Sándor előadásának megtartása a Los Angeles-i Magyar Filmhét alkalmával a magyar 
filmművészet, különösen a magyar művészeti intézményrendszerek témakörében; 
Kiküldetése Szerbiába, Magyarkanizsára 2019.11.08-10. között; Kiküldetés költségei a Stuttgarti 
Nemzetközi Filmfesztiválon 2019.05.01-03-ig; kiküldetés Rómába, részvétel Vörös Győző 
előadásán a Római Magyar Akadémián 2019.11.22-24-ig; kiküldetése Japánba, a Tokiói Magyar 
Kulturális Intézet megnyitójára 2019.12.04-08-ig;  
Beregszászon tartandó nemzetközi és Határon Túli Bizottság éves kihelyezett ülése (2019.10.25-
26.); kiküldetése Szlovákiába 2019.10.10-11-ig; 
Dresch Mihály fellépése az MMA passaui kiállításának megnyitóján 2019.07.05-én; Együttműködés 
az MMA és a Nemzetek Háza között a Nakano gyűjtemény, japán gyerekkimonók kiállítás 
megrendezésében;  
Előadó-művészeti tevékenység az Irodalmi Tagozat tanulmányútja során, Kassán;kiküldetés 
Szatmárnémetibe a Kézműves Táborba 2019.07.07-09 ; kiküldetése a bögözi templom-konferenciára 
(2019.09.12-15-ig); 2018.11.30-12.01.között NHTB kassai kihelyezett ülés kapcsán; a Cshongdzsui 
Iparművészeti Biennálé kiállítási anyagának installálásához; MMA promotálása, 
az MMA Nemzetközi és Határon Túli Bizottsága kihelyezett ülése helyszínének biztosítása, 
idegenvezető biztosítása az MMA részére; 
Műalkotások szállítmányozása a Cshongdzsui Iparművészeti Biennálé helyszínére; Műtárgyszállítás 
az MMA ulánbátori Makovecz-kiállításra;Műtárgyszállítás megrendelése a Passauból Stuttgartba 
2019.10.01-én;Műtárgyszállítás, műtárgykezelés és műtárgyraktározás az MMA Chongdzsui 
Kézműves Biennálén rendelkező kiállításával kapcsolatban; 
Radványi Géza Emléknapok megszervezése és lebonyolítása Kassán 2019.09.26-28; 
Rendezvényszervezés az Irodalmi Tagozat tanulmányútján Kassán;  
Kiküldetés Dél-Koreába, a Szöuli Magyar Kulturális Intézet megnyitójára 2019.12.08-12.13-ig; 
Sára Ernő kurátori díja az MMA Mindennapok művészete című izraeli kiállításával kapcsolatban; 
kiküldetése Madridba, munka megbeszélésre a Műcsarnok energetikai felújítással kapcsolatban 
2019.november 14-16-ig; 
Személyszállítás biztosítása a Színházművészeti Tagozat tagjai részére Budapest-Kassa-Budapest 
útvonalon, valamint Kassán az akadémikusok szállítása a szállodából a Kassai Thália Színházba és 
vissza; konzulensi, szakértői megbízatás a passaui kiállítás kapcsán,  
Tolmácsolás megrendelése 2019.05.23-ra az Iráni Nagykövet úr látogatására; 
Uhl Gabriella kurátori feladata a Prágai Magyar Intézetbe rendezendő Klasszikus Fotográfiai 
Műfajtérkép című kiállítás kapcsán 

51,8    
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Fejezeti 
kez. ei./ 

int. 
cím-
rendi 

besoro-
lása 

Fejezeti kez. 
ei./ int. 

megneve-
zése 

Egyes finanszírozott feladatok megnevezése* 
2019. 
évi 

kiadás 

4/2 

Magyar 
Művészetek 
Háza 
programok 

Gyimesbükki gyermek népművészeti rendezvény 
Mezőségi Székely Néptánctalálkozó 
Jobbágytelki hagyományőrző népművészeti programsorozat 
2019. évi Gömöri népművészeti programsorozat 
"A SANGHAJI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL BEMUTATJA" 

5,5   

4/3 

Nemzetközi 
programok, 
konferenc., 
nemzetközi 
tagdíjak 

A Szegedi Kortárs Balett vendégszereplése Plovdivban a 2019 Európa Fővárosa Kulturális 
Programsorozat keretében, AUGUSZTUS c ea vendégszereplése Moszkvában, Folkid Nemzetközi 
Gyermek Népművészeti Fesztivál megrendezése, Kálmán Imre Marica Grófnő 

5,5   

4/7 
Pályázati 
alapok 

II. Kárpát-medencei Szórvány Színjátszó Tábor - Székelyzsombor 
Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi Műhely 
19. Filmtettfeszt - Erdélyi Magyar Filmszemle megszervezése 
2019-es koncertidény a kortárs kórusművek hazai és nemzetközi megismertetése jegyében 
A Lautitia Kamarakórus nemzetközi versenyen való részvétel támogatása 
XXX. Komplex Népművészeti Tábor és XXV. Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola 
Róma szökőkútjai – A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar barokk koncertje a Római Kórus és Zenekari 
Fesztiválon 
Jézus élete és szenvedéstörténete Kézdi-Kovács Zsolt erdélyi templomokban készített fotóin 
Színház határtalanul 2019 
A magyar közösség a rendszerváltás után a kárpátaljai Gyertyánligeten 
A Chorus Matricanus énekkar részvétele nemzetközi kórustalálkozón Németországban 
A Miskolci Egyetem Nőikarának részvétele a genki nemzetközi kórusversenyen 
Kóruskapcsolatok belföldön és külföldön 
Nemzetközi zenei konferenciák Budapesten és Párizsban 
Az Arany János Alapítvány versszínházi előadásainak bemutatása magyarországi és határon tuli 
helyszíneken 
Épített örökségünk - Vajdasági kastélyok 
V. Nemzetközi Fa-és Bronzöntő Tábor 
IV.Balatonfüredi Nemzetközi Kürt Mesterkurzus 
XIII.Nemzetközi Velencei-tavi Symposion megrendezése, dokumentálása, kiállítása 
Határon túli koncertsorozat 
Az Aurin Leánykar részvétele "A jövő hangjai" mesterkuzuson Litvániában 
10. Caffart Nemzetközi Művésztelep 
A Nemzetközi Üveg Alkotótelep kiállításai 

9,8   

XXXIV. fejezet összesen 72,6   
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

KIADÁSOK 15 273,8 9 432,6 -- 10 016,7816,453,9189,29 432,6 10 492,1

1. Költségvetési szerv 10 201,4 7 822,4 -- 8 059,5816,4-302,0189,27 822,4 8 526,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 4 100,0 5 442,2 -- 5 024,6-222,1-338,5189,15 442,2 5 070,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 396,9 581,0 -- 432,2-80,8-52,40,1581,0 447,9

01/03  Dologi kiadások 1 853,4 1 240,4 -- 1 503,8329,3-34,5--1 240,4 1 535,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 405,5 -- -- 31,431,3------ 31,3

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

02/06  Beruházások 3 444,6 558,8 -- 1 067,0771,5110,1--558,8 1 440,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 -- -- 0,5-12,813,3---- 0,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 5 072,4 1 610,2 -- 1 957,2--355,9--1 610,2 1 966,1

5 072,4 1 610,2 -- 1 957,2--355,9--1 610,2 1 966,1

BEVÉTELEK 3 160,5 -- -- 33,44,528,9---- 33,4

1. Költségvetési szerv 3 139,4 -- -- 20,14,515,6---- 20,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 21,1 -- -- 13,3--13,3---- 13,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 787,4 -- -- 841,2811,929,3---- 841,2

1. Költségvetési szerv 1 442,1 -- -- 811,9811,9------ 811,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 345,3 -- -- 29,3--29,3---- 29,3

TÁMOGATÁSOK 8 167,1 9 432,6 -- 9 617,5---4,3189,29 432,6 9 617,5

1. Költségvetési szerv 6 431,8 7 822,4 -- 7 694,0---317,6189,27 822,4 7 694,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 735,3 1 610,2 -- 1 923,5--313,3--1 610,2 1 923,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 109,0 -- -- 113,0-------- --

1. Költségvetési szerv 109,0 -- -- 113,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 841,2 -- -- -- -- -- -- -- 475,4
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága ( 01117 Köztestületek )1

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

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok ( 01117 Köztestületek )11

KIADÁSOK 9 293,5 6 602,3 -- 7 046,3643,053,0189,16 602,3 7 487,4

1 Működési költségvetés 5 913,2 6 465,7 -- 6 180,5-72,2-314,5189,16 465,7 6 268,1

 / 1 Személyi juttatások 3 861,3 4 971,8 -- 4 751,6-125,4-240,3189,04 971,8 4 795,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 435,6 673,4 -- 467,0------673,4 492,2

Külső személyi juttatások 3 425,7 4 298,4 -- 4 284,6------4 298,4 4 302,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

344,5 485,6 -- 375,3-65,2-30,80,1485,6 389,7

 / 3 Dologi kiadások 1 662,4 1 008,3 -- 1 034,599,3-43,4--1 008,3 1 064,2

Készletbeszerzés 19,7 47,3 -- 115,1------47,3 118,2

Kommunikációs szolgáltatások 54,5 47,0 -- 57,1------47,0 60,8

Szolgáltatási kiadások 595,6 739,0 -- 507,2------739,0 518,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 127,0 35,0 -- 126,3------35,0 126,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 865,6 140,0 -- 228,8------140,0 239,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,0 -- -- 19,119,1------ 19,1

Elvonások és befizetések 44,0 -- -- 18,6-------- 18,6

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 3 380,3 136,6 -- 865,8715,2367,5--136,6 1 219,3

 / 6 Beruházások 3 380,3 136,6 -- 865,3728,0354,2--136,6 1 218,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 222,7 45,0 -- 217,1------45,0 217,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 785,5 -- -- 442,3-------- 720,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,7 8,0 -- 4,3------8,0 4,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 186,8 54,6 -- 39,1------54,6 39,1

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 20,0 -- -- 50,0-------- 50,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 157,6 29,0 -- 112,5------29,0 187,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,5-12,813,3---- 0,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 3 138,5 -- -- 17,64,013,6---- 17,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 336,1 -- -- 3,43,4------ 3,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

336,1 -- -- 3,4-------- 3,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 796,2 -- -- 0,30,3------ 0,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 796,2 -- -- 0,3-------- 0,3

4 Működési bevételek 6,0 -- -- 13,6--13,6---- 13,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,3 -- -- 4,0-------- 4,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1,4 -- -- 5,8-------- 5,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,3 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,4 -- -- 0,8-------- 0,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,6-------- 0,6

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,6 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,0 -- -- 1,7-------- 1,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,30,3------ 0,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 967,9 -- -- 639,0639,0------ 639,0

8 Maradvány igénybevétele 967,9 -- -- 639,0639,0------ 639,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 967,9 -- -- 639,0639,0------ 639,0

Maradvány igénybevétele 967,9 -- -- 639,0639,0------ 639,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 967,9 -- -- 639,0-------- 639,0

TÁMOGATÁSOK 5 826,1 6 602,3 -- 6 830,8--39,4189,16 602,3 6 830,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 826,1 6 602,3 -- 6 830,8--39,4189,16 602,3 6 830,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 826,1 6 602,3 -- 6 830,8--39,4189,16 602,3 6 830,8

Központi, irányító szervi támogatás 5 826,1 6 602,3 -- 6 830,8--39,4189,16 602,3 6 830,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 66,0 -- -- 67,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 639,0 -- -- -- -- -- -- -- 441,1

Magyar Építészeti Múzeum ( 08122 Múzeumi tevékenység )2

KIADÁSOK 635,6 941,7 -- 615,267,6-370,6--941,7 638,7

1 Működési költségvetés 603,9 542,5 -- 453,946,6-131,6--542,5 457,5

 / 1 Személyi juttatások 137,5 309,8 -- 150,7-58,9-98,8--309,8 152,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 137,4 262,0 -- 149,1------262,0 150,6

Külső személyi juttatások 0,1 47,8 -- 1,6------47,8 1,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

30,1 63,4 -- 30,1-11,9-20,3--63,4 31,2

 / 3 Dologi kiadások 80,8 169,3 -- 266,2110,5-12,5--169,3 267,3

Készletbeszerzés 1,0 1,0 -- 13,1------1,0 13,2

Kommunikációs szolgáltatások 1,2 3,0 -- 5,5------3,0 5,5

Szolgáltatási kiadások 44,1 129,8 -- 193,3------129,8 194,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,9 0,5 -- 0,4------0,5 0,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 32,6 35,0 -- 53,9------35,0 54,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 355,5 -- -- 6,96,9------ 6,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2019. évi 
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Elvonások és befizetések 355,5 -- -- 6,9-------- 6,9

2 Felhalmozási költségvetés 31,7 399,2 -- 161,321,0-239,0--399,2 181,2

 / 6 Beruházások 31,7 399,2 -- 161,321,0-239,0--399,2 181,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése 31,5 7,5 -- 12,9------7,5 12,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 274,2 -- 30,0------274,2 30,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,1 14,9 -- 20,3------14,9 20,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,1 17,7 -- 64,3------17,7 79,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 84,9 -- 33,8------84,9 38,1

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 402,1 -- -- 67,667,6------ 67,6

8 Maradvány igénybevétele 402,1 -- -- 67,667,6------ 67,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 402,1 -- -- 67,667,6------ 67,6

Maradvány igénybevétele 402,1 -- -- 67,667,6------ 67,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 402,1 -- -- 67,6-------- 67,6

TÁMOGATÁSOK 301,1 941,7 -- 571,0---370,7--941,7 571,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 301,1 941,7 -- 571,0---370,7--941,7 571,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 301,1 941,7 -- 571,0---370,7--941,7 571,0

Központi, irányító szervi támogatás 301,1 941,7 -- 571,0---370,7--941,7 571,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 29,0 -- -- 30,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 67,6 -- -- -- -- -- -- -- 23,5

MMA Kutatóintézet ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )3

KIADÁSOK 272,3 278,4 -- 398,0105,815,60,1278,4 399,9

1 Működési költségvetés 238,7 255,4 -- 357,683,320,70,1255,4 359,5

 / 1 Személyi juttatások 101,2 160,6 -- 122,3-37,80,60,1160,6 123,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 73,6 135,5 -- 86,3------135,5 87,4

Külső személyi juttatások 27,6 25,1 -- 36,0------25,1 36,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

22,3 32,0 -- 26,8-3,7-1,3--32,0 27,0

 / 3 Dologi kiadások 110,2 62,8 -- 203,1119,521,4--62,8 203,7

Készletbeszerzés 5,2 9,0 -- 13,5------9,0 13,6

Kommunikációs szolgáltatások 5,5 3,8 -- 31,0------3,8 31,0

Szolgáltatási kiadások 78,2 39,0 -- 125,8------39,0 125,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,8 0,5 -- 0,9------0,5 1,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,5 10,5 -- 31,9------10,5 32,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 -- -- 5,45,3------ 5,3

Elvonások és befizetések 5,0 -- -- 5,4-------- 5,3

2 Felhalmozási költségvetés 33,6 23,0 -- 40,422,5-5,1--23,0 40,4
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 / 6 Beruházások 32,6 23,0 -- 40,422,5-5,1--23,0 40,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 23,4 10,1 -- 29,9------10,1 29,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,3 3,0 -- 1,4------3,0 1,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,1 5,0 -- 6,5------5,0 6,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,8 4,9 -- 2,6------4,9 2,6

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

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

BEVÉTELEK 0,9 -- -- 2,40,51,9---- 2,4

4 Működési bevételek 0,9 -- -- 2,40,51,9---- 2,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,3 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 -- -- 2,3-------- 2,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 72,1 -- -- 105,3105,3------ 105,3

8 Maradvány igénybevétele 72,1 -- -- 105,3105,3------ 105,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 72,1 -- -- 105,3105,3------ 105,3

Maradvány igénybevétele 72,1 -- -- 105,3105,3------ 105,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 72,1 -- -- 105,3-------- 105,3

TÁMOGATÁSOK 304,6 278,4 -- 292,2--13,70,1278,4 292,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 304,6 278,4 -- 292,2--13,70,1278,4 292,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 304,6 278,4 -- 292,2--13,70,1278,4 292,2

Központi, irányító szervi támogatás 304,6 278,4 -- 292,2--13,70,1278,4 292,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 14,0 -- -- 16,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 105,3 -- -- -- -- -- -- -- 1,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )4

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

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )14

KIADÁSOK 98,2 105,0 -- 95,0---10,0--105,0 95,0

1 Működési költségvetés 98,2 105,0 -- 95,0---10,0--105,0 95,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 98,2 105,0 -- 95,0---10,0--105,0 95,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 1,0-------- 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 97,8 105,0 -- 94,0------105,0 94,0

BEVÉTELEK 0,3 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 1,0-------- 1,0

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

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

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

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

TÁMOGATÁSOK 97,7 105,0 -- 94,0---11,0--105,0 94,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 97,7 105,0 -- 94,0---11,0--105,0 94,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 97,7 105,0 -- 94,0---11,0--105,0 94,0

Központi, irányító szervi támogatás 97,7 105,0 -- 94,0---11,0--105,0 94,0

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

Magyar Művészetek Háza programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )24

KIADÁSOK 137,2 192,1 -- 120,9---67,9--192,1 124,2

1 Működési költségvetés 137,2 192,1 -- 120,9---67,9--192,1 124,2

 / 1 Személyi juttatások -- 59,2 -- -----59,2--59,2 --

Külső személyi juttatások -- 59,2 -- --------59,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 10,9 -- -----10,9--10,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 137,2 122,0 -- 120,9--2,2--122,0 124,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,2-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,3 48,8 -- 7,8------48,8 7,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 129,9 73,2 -- 112,9------73,2 116,3

BEVÉTELEK 0,4 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,6 -- -- 3,6--3,6---- 3,6

8 Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- 3,6--3,6---- 3,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- 3,6--3,6---- 3,6

Maradvány igénybevétele 1,6 -- -- 3,6--3,6---- 3,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,6 -- -- 3,6-------- 3,6

TÁMOGATÁSOK 138,8 192,1 -- 120,6---71,5--192,1 120,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 138,8 192,1 -- 120,6---71,5--192,1 120,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 138,8 192,1 -- 120,6---71,5--192,1 120,6

Központi, irányító szervi támogatás 138,8 192,1 -- 120,6---71,5--192,1 120,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,6 -- -- -- -- -- -- -- 3,3

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )34

KIADÁSOK 5,2 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

1 Működési költségvetés 5,2 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

 / 1 Személyi juttatások -- 5,6 -- -----5,6--5,6 --

Külső személyi juttatások -- 5,6 -- --------5,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,1 -- -----1,1--1,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,2 8,2 -- 5,6---2,6--8,2 5,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 8,2 -- --------8,2 --
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,2 -- -- 5,6-------- 5,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1,0 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 1,0 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1,0 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

Központi, irányító szervi támogatás 1,0 14,9 -- 5,6---9,3--14,9 5,6

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

Kutatási tevékenység támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )64

KIADÁSOK 28,2 54,5 -- 9,2---45,3--54,5 9,2

1 Működési költségvetés 28,2 54,5 -- 9,2---45,3--54,5 9,2

 / 1 Személyi juttatások -- 33,6 -- -----33,6--33,6 --

Külső személyi juttatások -- 33,6 -- --------33,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,3 -- -----6,3--6,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,2 14,6 -- 9,2---5,4--14,6 9,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,6 14,6 -- 0,7------14,6 0,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25,6 -- -- 8,5-------- 8,5

BEVÉTELEK 2,6 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

4 Működési bevételek -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

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

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,6 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 25,0 54,5 -- 8,5---46,0--54,5 8,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 25,0 54,5 -- 8,5---46,0--54,5 8,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 25,0 54,5 -- 8,5---46,0--54,5 8,5

Központi, irányító szervi támogatás 25,0 54,5 -- 8,5---46,0--54,5 8,5

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

Pályázati alapok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )74

KIADÁSOK 169,3 200,0 -- 183,1---14,3--200,0 185,7

1 Működési költségvetés 169,3 200,0 -- 182,8---14,6--200,0 185,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 169,3 200,0 -- 182,8---14,6--200,0 185,4

Elvonások és befizetések 1,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,6 20,0 -- 7,5------20,0 7,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 160,2 180,0 -- 175,3------180,0 177,9

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

BEVÉTELEK 2,7 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,7 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,7 -- -- 2,0-------- 2,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,2 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

8 Maradvány igénybevétele 5,2 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,2 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Maradvány igénybevétele 5,2 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,2 -- -- 1,8-------- 1,8

TÁMOGATÁSOK 163,2 200,0 -- 181,9---18,1--200,0 181,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 163,2 200,0 -- 181,9---18,1--200,0 181,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 163,2 200,0 -- 181,9---18,1--200,0 181,9

Központi, irányító szervi támogatás 163,2 200,0 -- 181,9---18,1--200,0 181,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,8 -- -- -- -- -- -- -- 2,6

Pesti Vigadó művészeti programok ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )84

KIADÁSOK 48,2 13,0 -- -----13,0--13,0 --

1 Működési költségvetés 48,2 13,0 -- -----13,0--13,0 --

 / 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 48,2 8,2 -- -----8,2--8,2 --

Elvonások és befizetések 0,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 47,6 8,2 -- --------8,2 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,9 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 2,3 13,0 -- -----13,0--13,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2,3 13,0 -- -----13,0--13,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2,3 13,0 -- -----13,0--13,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 2,3 13,0 -- -----13,0--13,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )114

KIADÁSOK 1 184,5 825,0 -- 1 371,0--546,0--825,0 1 371,0

1 Működési költségvetés 1 184,5 825,0 -- 1 371,0--546,0--825,0 1 371,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 184,5 825,0 -- 1 371,0--546,0--825,0 1 371,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 184,5 825,0 -- 1 371,0------825,0 1 371,0

BEVÉTELEK 15,1 -- -- 9,6--9,6---- 9,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 15,1 -- -- 9,6--9,6---- 9,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15,1 -- -- 9,6-------- 9,6

TÁMOGATÁSOK 1 169,4 825,0 -- 1 361,4--536,4--825,0 1 361,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 169,4 825,0 -- 1 361,4--536,4--825,0 1 361,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 169,4 825,0 -- 1 361,4--536,4--825,0 1 361,4

Központi, irányító szervi támogatás 1 169,4 825,0 -- 1 361,4--536,4--825,0 1 361,4

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

Nemzeti Szalon programjai ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )134

KIADÁSOK 99,8 100,0 -- 86,3---13,7--100,0 86,3

1 Működési költségvetés 84,0 84,0 -- 71,2---12,8--84,0 71,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 84,0 84,0 -- 71,2---12,8--84,0 71,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84,0 84,0 -- 71,2------84,0 71,2

2 Felhalmozási költségvetés 15,8 16,0 -- 15,1---0,9--16,0 15,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,8 16,0 -- 15,1---0,9--16,0 15,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 15,8 16,0 -- 15,1------16,0 15,1

TÁMOGATÁSOK 99,8 100,0 -- 86,3---13,7--100,0 86,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 99,8 100,0 -- 86,3---13,7--100,0 86,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 99,8 100,0 -- 86,3---13,7--100,0 86,3

Központi, irányító szervi támogatás 99,8 100,0 -- 86,3---13,7--100,0 86,3

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

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )144

KIADÁSOK 3 125,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 330,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 330,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 330,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 795,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 795,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 795,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 125,3 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 3 125,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 125,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXIV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 3 125,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 125,3 -- -- ---------- --

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

Makovecz Emlékközpont ( 08125 Egyéb művészeti tevékenységek )204

KIADÁSOK 176,5 105,7 -- 86,1---16,6--105,7 89,1

1 Működési költségvetés 176,1 70,7 -- 86,1--18,4--70,7 89,1

 / 1 Személyi juttatások -- 19,0 -- -----19,0--19,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 19,0 -- --------19,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,5 -- -----3,5--3,5 --

 / 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 176,1 20,8 -- 86,1--68,3--20,8 89,1

Elvonások és befizetések 144,3 -- -- 5,2-------- 5,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 31,8 20,8 -- 80,9------20,8 84,0

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 35,0 -- -----35,0--35,0 --

 / 6 Beruházások -- 35,0 -- -----35,0--35,0 --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 162,3 -- -- 23,9--23,9---- 23,9

8 Maradvány igénybevétele 162,3 -- -- 23,9--23,9---- 23,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 162,3 -- -- 23,9--23,9---- 23,9

Maradvány igénybevétele 162,3 -- -- 23,9--23,9---- 23,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 162,3 -- -- 23,9-------- 23,9

TÁMOGATÁSOK 38,1 105,7 -- 65,2---40,5--105,7 65,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 38,1 105,7 -- 65,2---40,5--105,7 65,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 38,1 105,7 -- 65,2---40,5--105,7 65,2

Központi, irányító szervi támogatás 38,1 105,7 -- 65,2---40,5--105,7 65,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23,9 -- -- -- -- -- -- -- 3,0
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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 2019. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

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

17 193 5651

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

122 620 10518

I.  besorolási osztály összesen 146 581 31735

II.  besorolási osztály összesen 23 744 8417

III.  besorolási osztály összesen 2 506 7291

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

312 646 55762

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 16 283 4272

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

17 575 8753

C, D fizetési osztály összesen 6 619 8002

E - J fizetési osztály összesen 137 980 86535

kutató, felsőoktatásban oktató 17 652 6004

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 196 112 56746

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

750 000

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

17 745 8755

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 18 495 8755

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 527 254 999113

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

0113
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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 2019. évben

XXXIV.  fejezet

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

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

17 193 5651

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

122 620 10518

I.  besorolási osztály összesen 146 581 31735

II.  besorolási osztály összesen 23 744 8417

III.  besorolási osztály összesen 2 506 7291

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

312 646 55762

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

750 000

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

17 745 8755

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 18 495 8755

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 331 142 43267

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

67

2 Magyar Építészeti Múzeum

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 9 048 6271

E - J fizetési osztály összesen 113 349 11029

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 122 397 73730

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 122 397 73730

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

30

3 MMA Kutatóintézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 234 8001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

17 575 8753

C, D fizetési osztály összesen 6 619 8002

E - J fizetési osztály összesen 24 631 7556

kutató, felsőoktatásban oktató 17 652 6004

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 73 714 83016

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 73 714 83016

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

16
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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 (KFItv.) 
hozta létre 2015. január 1-jei hatállyal. A KFItv. 7. §-a szerint az NKFI Hivatal költségvetése 
a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez, így a hivatal 
költségvetése a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvényben (központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetként került 
megjelenítésre. Az NKFI Hivatal kormányzati főhivatalként (2020. évtől központi hivatal) 
működő központi kormányzati igazgatási szerv, amely többek között ellátja a LXII. 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. számú melléklet I. pont 26. alpontja alapján a XXXV. 
fejezet irányító szerve 2019. évben az NKFI Hivatal elnöke. Az NKFI Hivatal felügyeletét az 
innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el. 

 

A Kormány elsődlegesen az NKFI Hivatal útján látja el a kutatás-fejlesztés és innováció 
közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és 
innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források 
kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását. A Kormány a kutatás-
fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen az NKFI Alapból 
biztosítja, az NKFI Alap felett a beszámolással érintett időszakban az NKFI Hivatal elnöke 
rendelkezik. 

 

A KFItv. felhatalmazása alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati 
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 ad ki. 

 

Az 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 

2/4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
támogatása 

2/5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása 

 

Az NKFI Hivatal kiemelt közfeladata az önálló (LXII. számú) költségvetési fejezetet képező 
NKFI Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelése és működtetése, 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. 
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A XXXV. fejezet 2019. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 

2019. év 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Teljesítés 

% 
Kiadások 12 861,7 13 176,1 10 034,4 76,2% 
-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 3 918,1 4 432,8 4 291,1 96,8% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 8 943,6 8 743,3 5 743,3 

65,7% 
 

Bevételek 2 260,0 2 374,4 2 374,4 100% 
-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 2 260,0 2 374,4 2 374,4 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

Támogatások 10 601,7 10 146,0 10 146,0 100% 
-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 1 658,1 1 402,7 1 402,7 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 8 943,6 8 743,3 8 743,3 100% 

2018. évi maradvány 0 655,7 655,7 100% 
-          ebből XXXV./1. cím NKFI 
Hivatal 0 

             
655,7 

655,7 100% 

-          ebből XXXV./2. cím Fejezeti 
kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 

A 2019. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási 
előirányzata 314,4 millió forinttal, a bevételi előirányzat 114,4 millió forinttal növekedett, a 
támogatási előirányzat 455,7 millió forinttal csökkent. 

 

Megnevezés 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 10 184,8 12 861,7 12 861,7 13 176,1 10 034,4 98,5 76,2 

 
ebből: személyi juttatás 1 448,2 2 022,2 2 022,2 2 028,3 1 943,7 134,2 95,8 

Bevétel 2 368,2 2 260,0 2 260,0 2 374,4 2 374,4 100,3 100,0 

Támogatás 7 654,9 10 601,7 10 601,7 10 146,0 10 146,0 132,5 100,0 

Költségvetési maradvány 817,4   655,7 655,7 80,2 100,0 

Létszám (fő) 175    155 88,6  
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A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 

 

A központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára 
feladatainak ellátása érdekében 12 861,7 millió forint kiadási, 2260,0 millió forint bevételi és 
10 601,7 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra. Az év közben történt 
módosítások következtében a kiadási előirányzat 13 176,1 millió forintra növekedett, amely 
76,2%-ban teljesült. A teljesítés elmaradását befolyásolta, hogy a Fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2/4. címén tervezett 3000,0 millió forint Agrártudományi Kutatóintézet 
beruházásának támogatása átütemezésre került a 2020-2021. költségvetési évekre. 

Az éves előirányzatok két címen elkülönítve jelentek meg: 

- 1. cím: NKFI Hivatal 

- 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 

2019-ben végrehajtott előirányzat-módosítások  

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(fő)  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 861,7 2 260,0 10 601,7 2 022,2  193    
Módosítások jogcímenként *       
Előző évi maradvány igénybevétele 655,7  655,7 171,7   
PM/1419-2/2019. számú intézkedés alapján 
többlettámogatás a létszámcsökkentéssel összefüggő 
2019. évet terhelő kiadások finanszírozására 

7,2  7,2 5,7   

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 289.§(2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása 

31,3  31,3 26,3   

Nemzetközi projektekből származó bevétel 103,0 103,0  87,8   
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-PM-
KEF háromoldalú megállapodás alapján 

-146,3  -146,3 -3,2   

Működési többletbevétel előirányzat növekedése 11,4 11,4     
Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM 
közötti megállapodás alapján 

-3,5  -3,5    

Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak 
alcímre 

   -82,4   

Intézményi hatáskörű átcsoportosítás teljesítésekhez 
és az év végi kötelezettségvállalásokhoz a kiemelt 
előirányzatok között személyi juttatásból  

   -218,0  

NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatának 
nemzetközi tagdíjak alcímen keletkező megtakarítás 
átadása a Szegedi Tudományegyetem részére 
megállapodás alapján 

-369,3  -369,3   

Kezelői megállapodásban rögzített kezelői díj 
előirányzat átcsoportosítása a Kiválósági programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 

5,1  5,1 4,3  

Kezelői megállapodásban rögzített kezelői díj 
előirányzat átcsoportosítása a Felsőoktatási 
kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

19,8  19,8 13,9  

2019. évi módosított előirányzat 13 176,1 2 374,4 10 801,7 2028,3 192   
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A 2019. év során a Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások befolyásolták az 
NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való gazdálkodást. 

Az NKFI Hivatal 7,2 millió forint támogatásban részesült az 1535/2018. (X. 29.) Korm. 
határozat szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő kiadások 
finanszírozására. 

 

A támogatási előirányzat módosítás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 289.§ (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozására 31,3 millió forint 
összegben teljesült. 

 

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 146,3 millió forint összegben, részben az NKFI Alaptól átvett 
pénzeszköz terhére 91,0 millió forint összegben, átutalással valósult meg. 

 

A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat rendelkezett arról, 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 2019. 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 keletkezett. Az intézményi többletbevételek részben útiköltség 
és rezsi költségtérítések tervezett mértéket meghaladó összegéből, valamint hazai és 
nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó átvett pénzeszközökből származnak. 

Ezen kívül az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és az NKFI 
Hivatal között 2019. szeptember 25-én aláírt TUDFO/1089/2019-ITM_SZERZ és a 
TUDFO/1090/2019-ITM_SZERZ iktatószámú Kezelői megállapodásokban foglalt feladatok 
ellátásához szükséges és azzal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásához az ITM 
támogatást nyújtott összesen 24,9 millió forint összegben. 

 

Az NKFI Hivatalnál 2018-ben keletkezett 655,7 millió forint összegű költségvetési 
maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént. 

 

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 2019-ban az NKFI Hivatal nem 
részesült. 
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A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2019. 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: 
KVFO/690/2019-ITM. A hivatal feladatait meghatározó további jogszabályok, szabályozók: 

− a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, 

− az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya 
közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény, 

− a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, 

− a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek 
akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. 
rendelet, 

− A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

− a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának 
szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

− a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet, 

− az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet, 

− A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság 
Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a 
Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az 
Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság 
Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd 
Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény 
(European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló 
Egyezmény kihirdetéséről 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, 

− a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 
1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat, 
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− 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. 

− A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás. 

− A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának 
jóváhagyásáról szóló 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat 

 

Az NKFI Hivatal 2019. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége 

 

Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél  a 
meghírdetett 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 2019. évi kiemelt feladatai és megvalósulásuk 

1. Az NKFI Alap kezelése 

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/támogatói okiratok kibocsátását 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. 

 

2. A nemzetközi kötelezettségek finanszírozása  

Az NKFI Hivatal képviseli Magyarországot és fizeti a tagdíjakat a nemzetközi kutatási, 
fejlesztési és innovációs szervezetekben és intézményekben.  
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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 látja el a szegedi ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált 
európai kutatási nagyberuházás  magyarországi megvalósításának felügyeletét, valamint 
2019. évben fejezeti kezelésű előirányzat útján biztosítja a működéshez szükséges forrást a 
társaság számára. A beruházást az ELI-HU Nonprofit Kft. bonyolítja le. 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. 2019. 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. és NKFIH-759-2/2019. azonosítószámú Támogatási 
Szerződések valamint EFOP-3.3.6-17-2017-00014 azonosító számú projekt Támogatási 
Szerződése) 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-ERIC-
kel kapcsolatos feladatok előkészítését és megvalósítását. 

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához 
szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről szóló 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. 

 

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. 

Az NKFI Hivatal 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 NKFI Hivatal szolgáltatási rendszere a KFItv. felhatalmazása értelmében új feladattal 
bővült, hogy minőségre összpontosító támogató szolgáltatási portfóliót építsen ki a KFI 
szektor résztvevői számára a KFI eredményeik hasznosulásának elősegítése céljából, valamint 
törekedjen a KFI társadalmi és gazdasági bázisának kiszélesítésére. A cél elősegítése 
érdekében az NKFI Hivatal 2019. év végén létrehozta a KFI Szolgáltatási Főosztályát. Ennek 
érdekében az NKFI Hivatal törekszik a Kis- és középvállalkozásokban (továbbiakban: KKV) 
rejlő innovációs potenciál magasabb szintű kiaknázása a mediátori- innovációs szakértői 
hálózat kialakítására, és a felsőoktatási intézmények tech transzfer irodáinak segítségével, a 
termékfejlesztő, tudáslétrehozó piactámogató tanácsadói funkcióin keresztül előremozdítani. 
Szerepe van a vidéki kutatási infrastruktúrák feltérképezésében és megerősítésében a saját 
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hálózatán keresztül. A Startup KFI Szolgáltatások elsősorban az induló vagy növekedés előtt 
álló vállalkozások összekapcsolása a mediátori- tanácsadói szereplőkkel, a tudásvagyonhoz 
történő hozzáférés biztosítása. A vállalkozás kezdeti életciklusában, illetve a növekedési 
fázisban annak nyomon követése, segítése, hogy az adott folyamat megfelelő mederben halad-
jon. 

A Vállalati Szolgáltatások terület több szervezettel együttműködést kezdeményezett 
előkészítve a következő években megkötendő együttműködési megállapodásokat. Ezen belül 
együttes munkával kívánja a KKV-k szemléletváltásához szükséges tudást és információkat 
megosztani az innovatív KKV-k körében szolgáltatásain és rendezvényein keresztül. 

A Felsőoktatási Szolgáltatások terület az intézmények keretein belül az új egyetemi 
ökoszisztéma kialakításának szakmai támogatását segíti összehangolni. 

 

5.  Tulajdonosi jogok gyakorlása 

Az NKFI Hivatal a 2019. augusztus 15-ig ellátta a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
társasághoz (ELI-HU Nonprofit Kft.) kapcsolódó feladatait. Az ELI-HU Nonprofit Kft 
tulajdonosi jogai 2019. augusztus 16-i hatállyal átadásra kerültek, azokat a 11/2019 (VIII. 15.) 
NVTNM rendelet alapján az ITM 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. Az NKFI Hivatalba érkező 
ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében kialakításra került a recepciós 
munkaállomás, mely az ügyfelek elégedettségét növeli. 

 

Ügyfélmegkeresések módja 2018. 2019. változás 
E-mail (db) 8 628 13 420 +55% 
Személyes (db) 5 178 6 734 +30% 
Telefon (db) 6 990 6 125 -12,3% 
Összesen 20 769 26 279 +26,5% 
1 hónapra vetített átlagos megkeresések száma 1 731 2 189  
1 hétre vetített átlagos megkeresések száma 399 505  
 

2019-ben az elektronikus megkeresések száma jelentősen növekedett, amely az 
ügyfélszolgálati tevékenység jóval hatékonyabb, célzottabb és pontosabb ellátását teszi 
lehetővé, ami összességében még a növekedett megkeresés mellett is ügyfél elégedettséget 
növel. 

 

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. 
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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 
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 és kutatási 
lehetőséget biztosított magyar kutatóknak (pl. biotechnológia területén: ICGEB, EMBL), illetve 
több kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához nyújtott hozzáférést (pl. CERN, 
CERIC-ERIC, ELIXIR, ECRIN-ERIC) vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. 
XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét alapozta meg. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, 
TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai 
jelentésekkel. A nemzetközi kutatási infrastruktúrák által nyújtott kutatási és mérési 
lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatására az NKFI Hivatal 2019-ben egy 
új programkonstrukciót indított. 

 

8. A programok hasznosulásának elemzése 

Az NKFI Hivatal 2019-ben több olyan értékelést és hatásvizsgálatot is készített, amelyben 
részletesen elemezte a KFI támogatások hatásait. Az OECD Technology and Innovation 
Policy (TIP) munkacsoport keretében a hivatal bekapcsolódott a University-industry 
collaboration projektbe, amelyben az egyetemek/kutatóintézetek és az üzleti szféra közötti 
együttműködéseket, tudástranszfert ösztönző állami szakpolitikai eszközöket, azon belül is 
elsősorban a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) konstrukciót elemezte az 
OECD által készített módszertani útmutató alapján. Elkészült a KFI hatások elemzése 
kormányelőerjesztés-tervezet, amelyben a támogatások makrogazdasági és vállalatokra 
gyakorolt hatásait elemezte, kitérve a foglalkoztatásra, hozzáadott értékre és a tudományos 
teljesítményre is. 
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A 2019. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények 

 

1. KFI stratégia 

Az NKFI Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2019-ben 
megkezdte a Nemzeti KFI Stratégia 2021-2030 előkészítését, amelyben a hazai kutatás-
fejlesztési és innovációs rendszer főbb stratégiai céljait fekteti le. 

2019. őszén megkezdődött a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens 
Szakosodási Stratégia (S3) kidolgozása, a Területi Innovációs Platformok keretében a 
stratégia koncepciójának népszerűsítése, valamint kiküldésre került az a kérdőív, amely 
alapján a hazai KFI rendszer szereplői állást foglalhattak a 2021-től kezdődő időszak főbb 
szakosodási irányairól. 

Az NKFI Hivatal 2019-ben frissítette a Jelentés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 
(a továbbiakban: S3) KFI tematikus célkitűzéseinek 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. 

 

2. Monitoring feladatok 

Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési 
feladatoknak. A monitoring feladatok közül az alábbi tevékenységek történtek 2019-ben: 

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és az NKFI Hivatal között létrejött 
együttműködési megállapodás keretében minden évben három körben adatszolgáltatás a KSH 
felé az NKFI Alapból előző évben történt kifizetések alakulásáról. Az adatszolgáltatások 
abban különböznek egymástól, hogy a kifizetések különböző célok szerinti felhasználását 
illetve szempontok szerinti aggregálását tartalmazzák. (Pályázók szerint kifizetések, 
nemzetközi tagdíjak kifizetése, az Eurostat társadalmi-gazdasági célrendszere szerinti 
csoportosítás mentén történő kifizetések.) 

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. 2019-ben a pályázati adatokat 
tartalmazó adatbázis az S3 adatok körével is kiegészítésre került, az S3 szempontjából 
releváns konstrukciók esetében. Az S3 adatbázis a pályázati adattár adatain túl tartalmazza az 
S3 prioritásokhoz való illeszkedést és a térségtípusok szerinti kategorizálást. Az S3 adatbázis 
alapján lehetőség nyílik a KFI pályázati adatok szűrésére és aggregálására számos tényező 
mentén: pályázó típusa, pályázó székhelye, megvalósulás helye, pályázat szakmai tartalma 
alapján tudományterületi besorolás, S3 illeszkedés, KFI tevékenység típusa, forrás, 
konstrukció típusa. Az S3 adatbázis tette lehetővé az S3 előrehaladási jelentés elkészítését. 

A KFI pályázati adattár és a KSH KFI statisztikai adatbázis szolgált alapul a 2019-ben 
megrendezésre került Országos Innovációs Fórumhoz (a továbbiakban: OIF) összeállított 
megyei háttéranyagok elkészítéséhez. Az ország összes megyéjét lefedő OIF rendezvényeken 
bemutatott előadások egyik eleme volt a helyi térségi erősségek és lehetőségek feltárása, 
bemutatása. A megyei helyzetképek elkészítése a KFI adattár alapján készült el. 
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3. Szakpolitikai felelős 

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. 

 

4. Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv 

A 2018-ban elkészült Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv átfogó képet adott a hazai 
kutatási infrastruktúrákról és azok nemzetközi kapcsolódásairól, valamint a nagy nemzetközi 
kutatási infrastruktúrákban meglévő tagságairól. Összhangban a European Strategy Forum on 
Research Infrastructures (ESFRI) 2021-es Útitervének előkészítésével, 2019-ben 
megkezdődött a hazai kutatási infrastruktúra útiterv aktualizálása és az új csatlakozási igények 
több lépcsős felmérése. Az új csatlakozásokból származó pénzügyi kötelezettségek várhatóan 
először 2021-ben jelentkeznek. 

 

5. 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, amelynek informatikai fejlesztése 2019-ben 
megkezdődött. Az NKFI Hivatal 2013-ban beszerzett szerverei, storage- és mentőrendszerei 
élettartamuk végére és kapacitásuk határára értek, gyártói támogatásuk is lejárt, ezért 2019. év 
végére beszerzésre került a kiváltásukhoz szükséges hardver és szoftverrendszer. Ez az NKFI 
Hivatal jelenlegi feladatkörével számolva további 5-7 évig képes lesz magas színvonalon, 
nagy rendelkezésre állással, hibatűrően kiszolgálni a hivatal igényeit. 

A 2013. évi L tv. előírásainak szemléletében kialakításra került az NKFI Hivatal IT biztonsági 
szerverrendszere, melynek üzemszerű, biztonságos üzemletetése az ezekhez kapcsolódó 
funkciókat megalapozó hardverekkel (storage, surveillance station, kamerák) biztosított. 

A 2015. évben történt megalakuláskor az NKFI Hivatal több intézmény szerver- és 
szoftverparkját örökölte, ezért két különböző vírus- és rosszindulatú szoftver elleni védelmi 
eszköz használata volt jellemző az előző időszakban. 2019-ben a licencek lejártával sor került 
ezek egységesítésére, mely licencek 3 évre történő megvásárlásával a költségeket sikerült 
hatékonyan csökkenteni. 

 

6. Nemzetközi együttműködések 

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjában való hazai részvétel 
támogatása az NKFI Hivatal egyik kiemelt feladata. Az NKFI Hivatal által működtetett, 
pályázati információ-szolgáltatást és tanácsadást nyújtó Nemzeti Kapcsolattartókat (NCP-ket) 
közel 1700 ügyfél kereste meg közvetlenül 2019-ben. Az NCP-hálózat munkatársai 2019-ben 
40 rendezvényt tartottak a H2020 uniós keretprogrammal kapcsolatosan, valamint – az OIF és 
a Területi Innovációs Platform (a továbbiakban: TIP) rendezvénysorozatok keretében – 
további 31 helyszínen népszerűsítették azt, közel 1800 résztvevőt elérve. A hazai H2020 
pályázati sikeresség érdekében számos „rásegítő” pályázati konstrukciót hirdetett meg az 
NKFI Hivatal 2019-ben a keretprogram pályázatok előkészítése, a nemzetközi 
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kapcsolatépítés, a H2020 partnerségi konstrukciókba való bekapcsolódás, illetve a H2020 
programban magasan rangsorolt, de forráshiány miatt végül nem támogatott projektek 
támogatására. 

Ezen felül 2019. őszén elkezdődött a Nemzeti Kapcsolattartói (NCP) hálózat 
szolgáltatásainak megújítása. Ennek keretében 2019. novemberében került sor az első két 
napos, angol nyelvű, gyakorlatorientált H2020 pályázatíró tréningre, valamint elindult a 
H2020 KKV mentor program, amely H2020 pályázat értékelők, pályázatírók, mentorok, 
coach-ok bevonásával készíti fel a hazai innovatív KKV-kat a H2020 EIC (European 
Innovation Council) Accelerator programban való sikeres részvételre. 

A H2020 programból a 2019. év végéig mintegy 289,6 millió eurót nyert el Magyarország, 
1146 db pályázati részvétellel. A legnagyobb számú sikeres magyar részvételű pályázat az 
élelmezésbiztonság, a Marie-Skłodowska Curie akciók, az információs és kommunikációs 
technológiák (ICT), 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, az élelmezésbiztonság, 
a „Részvétel szélesítését” célzó akciókban, valamint az  egészségügy és a közlekedés 
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. áprilisában adta 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. 
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. 

2019-ben egyre intenzívebbé vált és 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. 2019. júniusában került sor a H2020-Horizont 
Európa Fórum megszervezésére Prof. Dr. Palkovics László miniszter úr részvételével. A 
rendezvény célja annak bemutatása volt, hogy milyen lehetőségek rejlenek még a H 2020 
programban és milyen támogató intézkedésekkel segíti a pályázást az NKFI Hivatal, ezen 
kívül a 2021-től induló Horizont Európa program tervezete is bemutatásra került. Az 
eseményen közel 200 résztvevő volt jelen. 2019. novemberében az NKFI Hivatal 
konzultációt szervezett a magyar pályázók és az Európai Bizottság képviselőivel a Horizont 
Európa program gyakorlati megvalósításának kérdéseiről. 

A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések területén a francia, osztrák, izraeli, 
dél-koreai, marokkói, horvát, szlovén, portugál és kínai relációkra vonatkozóan születtek 
hazai pályázati döntések a kutatói mobilitás ösztönzése, vagy közös kutatás-fejlesztési 
projektek megvalósítása érdekében az érintett bilaterális Tudományos és Technológiai Vegyes 
Bizottságok korábbi döntései alapján.  
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7. Kommunikáció, nyilvánosság  

Az NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei és vezető beosztású munkatársai több, mint 50 saját 
szervezésű és 100 külső szakmai rendezvényen szerepeltek aktív résztvevőként, előadóként, 
rendszeresen beszámolva az NKFI Hivatal terveiről, tevékenységéről és eredményeiről. 
2019. évben jelentős előrelépés történt a megújuló hazai innovációs ökoszisztéma fiatal 
célcsoportjainak közvetlen, személyes megszólítására, ezért számos olyan kiemelt 
rendezvényen vállalt a hivatal főszerepet, melyeknek elsődleges célcsoportja az egyetemista 
korosztály. Kiemelt eseményként említendők az Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója, a SMART konferencia és a 2019. évi Fiatal Vállalkozók Hetének 
rendezvényén való részvétel. Rendszeres sajtótájékoztatót megtartására került sor az ITM-el 
együttműködésben, melyeknek témakörei a meghirdetésre kerülő pályázati és új szakmai 
konstrukciók voltak. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki és közös kommunikációs aktivitások 
szerveződtek olyan szakmai szervezetekkel, mint az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért, 
amely képes ernyőszervezetként megszólítani a hazai informatikai vállalkozások többségét. 
Az NKFI Hivatal önálló szervezésében létrehozta a TIP-et, melynek keretében országos 
egyetemi roadshow-k kerültek megrendezésre, melynek fő üzeneteit sikerült az országos és a 
regionális média felületein elhelyezni. Az innováció hazai népszerűsítése az NKFI Hivatal 
saját kommunikációs csatornáin is megjelent. Tekintettel a közösségi média folyamatos 
térnyerésére kiemelt hangsúlyt kapott a social média (facebook), az elektronikus hírlevelek 
(2019-ben összesen 12 db hírlevél, közel 100 cikk, 8 nemzetközi hírlevél és 74 angol nyelvű 
cikk került kiküldésre), a hivatal weboldala, mint hírportál. 

 

8. Jogi és igazgatási feladatok 

Az NKFI Hivatal a 2019. évben is elvégezte a hivatal szervezetét és működését rendező 
normatív utasítások és további belső szabályzatok felülvizsgálatát. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról 
(a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás felülvizsgálata év közben 
megtörtént, amely eredményeképpen új SZMSZ került kiadásra a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
42/2019. (XI. 25.) ITM utasítással. Az utasítás kiadását elsősorban a feladatok felülvizsgálata, 
valamint a működés racionalizálásának és a szervezeti struktúra szolgáltatási feladatokhoz 
igazításának szükségessége indokolta. 

Az NKFI Hivatalt és feladatait szabályozó jogszabályi környezet 2019-ben egyebekben nem 
változott, azonban már az év utolsó negyedévében megkezdődött a KFItv. 2020. január 1. 
napjával hatályos, a szervezet jogállásával, az ITM és az NKFI Hivatal közötti 
feladatmegosztás felülvizsgálatával összefüggő módosításának előkészítése. 

 

9. Humánpolitikai feladatok 

A kormányzati igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálybalépésével 
kapcsolatos intézkedések voltak a legfontosabb humánpolitikai feladatok. Az NKFI 
Hivatalnál zavartalanul lezajlottak a jogviszonyváltással összefüggő jogi és humánpolitikai 
folyamatok. A változásokkal összefüggésben több vezetői és munkatársi tájékoztató készült, 
határidőre elkészültek az új kinevezési és beosztási okiratok, továbbá előkészítésre került az 
NKFI Hivatal új közszolgálati szabályzata. A jogviszonyváltás okán az NKFI Hivatalnál a 
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jogviszony Kit. 285. § (9) bekezdés szerinti megszüntetését egyetlen kormánytisztviselő sem 
kezdeményezte. 

Az NKFI Hivatal költségvetésében 193 álláshely került tervezésre azonban az NKFI Hivatal 
Költségvetési Főosztályának főosztályvezetői (gazdasági vezető) álláshelyének betöltése 
érdekében tett intézkedések 2019. augusztusáig nem vezettek eredményre, ezért – az 
álláshelyek év közbeni kormányzati felülvizsgálata során – a betöltetlen álláshely a Kit. 55.§ 
(2) bekezdés alapján központosított álláshelyállományba  került 2019. október 2. napjával 
(ITM tájékoztatás iktatószáma: KVFO/84776-2019-ITM). Ennek megfelelően az NKFI 
Hivatal alaplétszáma 193-ról 192-re csökkent. Az NKFI Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatával összefüggésben öt alaplétszámba tartozó álláshely 
besorolási kategóriájának módosítására került sor 2019. december 1. napjával. (Korm. 
határozat végrehajtására vonatkozó ITM tájékoztatás: KVFO/105185/2019-ITM-1). 

A gazdasági vezetői feladatok ellátása – az Ávr. 11. § (8) bekezdése szerinti kijelöléssel 
biztosított. 

 

10. 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 az 
NKFI Alap terhére finanszírozott pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati, ügyfélkapcsolati 
tevékenység folyamatait,  a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésének szabályszerűségét. 
Vizsgálta a létszámgazdálkodást és kapacitástervezést, teljesítmény ellenőrzés keretében a 
pályázatkezelési rendszer működését, ellenőrizte az Üzemeltetési szerződéskezelés és a 
kapcsolódó pénzügyi teljesítések szabályszerűségét, az  adatbázisok kialakítása, személyes 
adatok védelmével kapcsolatos intézkedések végrehajtását, az informatikai szabályzatok 
érvényesülését. Sor került a szervezeti változással érintett területek belső 
kontrollrendszerének megfelelőségi vizsgálatára és a kötelezettségvállalások nyilvántartása és 
előirányzat-gazdálkodás összhangjának ellenőrzésére. 

A 2019. évben lezárt belső ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok alapján összesen 
61 db intézkedés került előírásra, melyek közül 49 intézkedés határideje járt le 
2019. 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 94,2 %-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 2019. évben teljes körűen biztosította a KFItv.-ben meghatározott, az 
NKFI Alapból finanszírozott támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok szakmai, 
személyi és infrastrukturális feltételeit: teljes folyamatában elvégezte a pályázati felhívások 
közzétételétől a pályázatok szakmai és pénzügyi lebonyolításáig terjedő feladatokat, valamint 
az ezt követő ellenőrzési és követeléskezelési tevékenységeket. 
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Az 1. NKFI Hivatal cím 2019. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége 

 

A 2019. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 3918,1 millió forint, 
amelynek fedezetét a 2260,0 millió forint összegű bevétel és az 1658,1 millió forint összegű 
támogatás biztosítja. 

A 2018. évi teljesítéshez képest a 2019. évi kiadási előirányzat felhasználása 96,8%-ban 
realizálódott, az előző évi 86,7%-hoz képest, melyet csökkenő támogatás mellett hajtottunk 
végre. A teljesítés növekedése elsősorban a 2019. évi alapkezelői díj fel nem használt 
részének tárgyévben történő visszautalásával indokolható (210,1 millió Ft). A 2019. évi fel 
nem használt működési támogatás összesen 313,4 millió Ft volt. Ez 2015. évben 1692,2 
millió forint volt, a 2016. évi 924,9 millió forint, 2017. évi 724,2 millió forint, míg a 2018. évi 
fel nem használt összeg 351,9 millió forintot tett ki. A bevételek 2,1%-os növekedést 
mutatnak, mely elsősorban többletbevételből származik. 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 663,3 3 918,1 3 918,1 4 432,8 4 291,1 117,1 96,8 

  
ebből: személyi 
juttatás 

1 448,2 2 022,2 2 022,2 2 028,3 1 943,7 134,2 95,8 

Bevétel 2 324,9 2 260,0 2 260,0 2 374,4 2 374,4 102,1 100,0 

Támogatás 1 182,3 1 658,1 1 658,1 1 402,7 1 402,7 118,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

811,8 0 0 655,7 655,7 80,8 100,0 

Létszám (fő)  175 - - - 155 88,6 
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A költségvetés végrehajtása során történt módosítások: 
 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támogatás 

(maradvány) 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(fő) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 918,1 2 260,0 1 658,1 2 022,2 193 
Módosítások jogcímenként *           
Előző évi maradvány igénybevétel 655,7  655,7 171,7   
Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 289.§(2) bekezdése szerinti szabadságság 
megváltással kapcsolatos többletköltségek 
finanszírozása 

32,1  32,1 26,9   

1535/2018. (X. 29) Korm. határozat szerinti 
létszámcsökkentéssel összefüggő 2019. évet 
terhelő kiadások finanszírozása 

7,2  7,2 5,7   

Nemzetközi projektekből származó bevétel 103,0 103,0  87,8   
Fejezetek közötti előirányzat átadás az NKFIH-PM 
-KEF háromoldalú megállapodás alapján 

-146,3  -146,3 -3,2   

Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény 289.§(2) bekezdése szerinti szabadságság 
megváltással kapcsolatos többletköltségek 
finanszírozásának fel nem használt része 

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

Működési többletbevétel előirányzat növekedése 11,4 11,4     
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi 
tagdíjak alcímre 

-169,0  -169,0 -82,4   

Fejezetek közötti előirányzat átadás NKIFH-BM 
közötti megállapodás alapján 

-3,5  -3,5   

NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közötti NKFIH-2514-1/2019. 
Kezelői megállapodás 4.1. pontja alapján kezelői 
feladatok ellátásának költsége 

5,1  5,1 4,3  

NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közötti NKFIH-2515-1/2019. 
Kezelői megállapodás 4.1. pontja alapján kezelői 
feladatok ellátásának költsége 

19,8  19,8 13,9  

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   0 -218,0  
2019. évi módosított előirányzat 4 432,8 2 374,4 2 058,4 2 028,3 192 
- támogatásból maradvány igénybevétele   655,7   
- költségvetési támogatás   1 402,7   
 

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte: 

- a 2018. évi maradvány igénybevétele 655,7 millió forint összegben; 

- a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadság megváltással kapcsolatos többlet 
költségek finanszírozása 32,1 millió forinttal; 

- az 1535/2018. (X. 29) Korm. határozat szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő 
2019. évet terhelő kiadások finanszírozása, 7,2 millió forint; 

- a nemzetközi és hazai projektekhez kapcsolódóan összesen 103,0 millió forinttal; 

- a működési többletbevétel a külföldi kiküldetések utazási költségeinek megtérítése, 
közüzemi díjak továbbszámlázása, és foglalkoztatottak visszatérítései, 11,4 millió 
forint; 
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- az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött 
NKFIH-2514-1/2019. iktatószámú Kezelői megállapodás alapján a Tématerületi 
Kiválósági Programmal kapcsolatos kezelői feladatok ellátásának költsége, 5,1 millió Ft 

- az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött 
NKFIH-2515-1/2019. iktatószámú Kezelői megállapodás alapján a Felsőoktatási 
Intézményi Kiválósági Programmal, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Programmal 
kapcsolatos kezelői feladatok ellátásának költsége, 19,8 millió Ft összegben. 

 

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. 
2019. évben az átcsoportosított összeg 146,3 millió forint; 

- a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése 
szerinti szabadságság megváltással kapcsolatos többlet költségek finanszírozásának fel 
nem használt része 0,8 millió forint; 

- a hatékony gazdálkodás megvalósítása érdekében fejezeten belül a Nemzetközi tagdíjak 
alcím javára 169,0 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra; 

- a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről szóló 
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal és a Belügyminisztérium 
megállapodást kötött a központi államigazgatási szervek iratanyagának hosszú távú 
megőrzése és tárolása céljából, amelynek keretében a 3,5 millió forint 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 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: ELI-HU Nkft.) felett az 1/2018. NVTNM rendelet alapján 2024. december 31. 
napjáig a tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátására az NKFI Hivatal került kijelölésre. 
2019. augusztus 16. napjával az NVTNM rendelet akként módosult, hogy az NKFI Hivatal 
helyett az ITM került kijelölésre, mint az ELI-HU Nonprofit Kft. felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet. Ezen időponttól az 
állami tulajdonban álló társasági részesedés felett az NKFI Hivatal tulajdonosi jogai 
megszűntek és átadásra kerültek. 

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. 
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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. 

 

Gazdálkodó 

szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 

értéke (millió 

forint) 

Állami tulajdoni részesedés 

mértéke 

Költségvetési 

támogatás 

összege (millió 

forint) 

Költségvetési 

támogatás célja jegyzett tőke 

aránya 
összege 

XFEL GmbH 

375 307,8 1% 
0,09 millió 

forint 
362,3 Tagi hozzájárulás  

Éves átlagos 

statisztikai 

létszám 

Adózás előtti eredmény 

(millió forint) 

Számviteli törvény szerinti kötelezettség 

értéke (millió forint) 

385 -22 894,0 9 140,0 

 

Az NKFI Hivatal a 2019. év során immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök 
beszerzésére 152,8 millió forintot fordított. Többek között a szerver, az MSSQL licenszek 
meghosszabbítása, beszerzése a hivatali munkavégzéshez elengedhetetlen volt. 

2019-ben az üzemeltetési kiadások jelentős része a NISZ Zrt-vel jogszabályi kötelezettségből 
adódóan kötött informatikai üzemeltetési szerződések jelentik. Ezek kiterjednek a 
munkaállomások, nyomtatók, mobil- és IP telefónia üzemeltetésére továbbá a hálózati 
alapinfrastruktúra biztosítására. A napi működés fenntartásához tartoznak a szakrendszerek 
üzemeltetését és supportját biztosító szerződések is. Ilyenek például a dokNET iratkezelő, 
PKR pályázatkezelő, EPR pályázatkezelő, KFI Értékelő és Véleményező, Kutatási 
Infrastruktúra Regiszter, Nexon humán ügyviteli rendszerek. 

A feleslegessé vált eszközök selejtezésére egy alkalommal került sor az immateriális javak 
esetében. A selejtezett eszközök bruttó értéke – 42,6 millió forint – kivezetésre került a 
nyilvántartásból. 

Az NKFI Hivatal költségvetésében a tárgyévi maradvány összege 141,7 milió forint, melyből 
103,3 millió forint a 2019. évben alapkezelői díj címen a tárgyévben fel nem használt összege 
és az Avr.150.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak 
minősül. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg a tárgyévet követően visszafizetésre 
került a központi költségvetésbe. 
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2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2019. évi előirányzatainak 
felhasználását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe 
sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2018 (XII. 28.) 
NKFIH utasítás határozza meg. 

 

2/1. cím Nemzetközi tagdíjak 

Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően számos nemzetközi 
kutatási szervezet tagja, illetve számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. Ezen 
együttműködések az alapkutatástól kezdve az innovatív termékek piacosítását célzó 
tevékenységekig a kutatás-fejlesztési és innovációs lánc teljes skáláját lefedik. Ezek az 
együttműködések, többek között, hozzájárulnak a kutatói mobilitás erősítéséhez, a legújabb 
kutatási eredmények megismeréséhez, a legkorszerűbb tudás megszerzéséhez, valamint az 
innovatív termékek piacra vitelével közvetlen gazdasági hasznot is termelnek 
Magyarországnak. A nemzetközi együttműködésekben való részvétel hozzájárul mind az 
akadémiai, mind az üzleti szféra tevékenységének általános minőségi fejlesztéséhez, ami 
szintén elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. A 
nemzetközi tagdíjak előirányzati soron év közben jelentkező megtakarítás terhére a fejezet 
egyszeri jelleggel 369,3 millió forint támogatást nyújtott háromoldalú megállapodás útján a 
Szegedi Tudományegyetem részére. 

 

Nemzetközi tagdíjak előirányzat alakulása 2019-ben 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018 évi L. törvény szerinti előirányzat 3 280,4 0,0 3 280,4 

Fejezeten belüli átcsoportosítás NKFI Hivatal címről 169,0 0,0 169,0 

Fejezetek közötti háromoldalú megállapodás Science Park Szeged projekt 

támogatása céljából 
-369,3  0,0 -369,3 

2019. évi módosított előirányzat 3 080,1 0,0 3 080,1 

 

A Nemzetközi tagdíjak alcím a 2019. 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 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

2019. 

évi tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 715,0 3 280,4 3 280,4 3 080,1 3 080,1 82,9 100,0 

Költségvetési maradvány 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Támogatás 3 709,4 3 280,4 3 280,4 3 080,1 3 080,1 83,0 100,0 

4629



 

 

 

A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 3280,4 millió forint volt, ami év közben 
3080,1 millió forintra változott. Az eredeti előirányzat az 1. cím NKFI Hivatal terhére 169,0 
millió forint összegben fejezeten belüli átcsoportosítással növekedett, valamint 369,3 millió 
forinttal csökkent a Fejezetek közötti háromoldalú megállapodás – Science Park Szeged 
projekt támogatása – miatt, ezáltal biztosítva a 2019. év végén fizetendő kutatási 
infrastruktúrák tagi hozzájárulását. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

 - egyéb (nemzetközi szervezet – 21 db) 3 080,1 0,0 3 080,1 

Összes kifizetés 3 080,1 0,0 3 080,1 

 

A 2019. év végén maradvány nem keletkezett. 

 

2/4. cím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
támogatása 

Az NKFI Hivatal fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok címe, amely a Magyar Tudományos 
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének 
folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a szükséges forrást. Az 
1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat összesen 3000,0 millió forint keretösszeget nevesít, 
melyet a 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény biztosít. A támogatni kívánt 
beruházás elhúzódása miatt az előirányzat átadására nem került sor, a keret Magyar 
Államkincstár által lenyitásra került 2019. december 31-én. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 

2019. évi módosított előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 
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Megnevezés 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

2019. 

évi tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

Támogatás 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 100,0 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

 - egyéb (MTA Agrártudományi Kutatóközpont) 0,0 0,0 0,0 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az előirányzaton 2019. évben keletkezett maradvány összege: 3000,0 millió forint. 

 

2/5. cím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet 
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, 2. fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatása alcíme forrást biztosított az ELI-HU Nonprofit Kft. 
működéséhez, feladatai zavartalan ellátáshoz szükséges támogatási szerződés fedezetére. A 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda által jóváhagyott formában az NKFI Hivatal 2019. 03. 27-én 
2663,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ELI-HU Nonprofit Kft. 
részére a 2019. évben felmerülő működési és felhalmozási kiadások finanszírozására. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 663,2 0,0 2 663,2 

2019. évi módosított előirányzat 2 663,2 0,0 2 663,2 
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Megnevezés 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

eredeti 

előirányzat 

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

módosított 

előirányzat 

2019. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 806,5 2 663,2 2 663,2 2 663,2 2 663,2 94,9 100,0 

Bevétel 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Támogatás 2 763,2 2 663,2 2 663,2 2 663,2 2 663,2 96,4 100,0 

 

Az NKFI Hivatal rendelkezésére álló kiadási előirányzatok, illetve azok felhasználása 
összességében biztosították a szervezet célszerinti és gazdaságos, hatékony működését. 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

 - nonprofit társaság (ELI-HU Nkft.) 2 663,2 0,0 2 663,2 

Összes kifizetés 2 663,2 0,0 2 663,2 

 

Az előirányzaton 2019-ben nem keletkezett maradvány. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

KIADÁSOK 10 184,8 12 861,7 -- 10 034,4758,7-482,838,512 861,7 13 176,1

1. Költségvetési szerv 3 663,3 3 918,1 -- 4 291,1758,7-282,538,53 918,1 4 432,8

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

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

01/01  Személyi juttatások 1 448,2 2 022,2 -- 1 943,741,5-67,432,02 022,2 2 028,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 362,7 404,0 -- 367,60,1-35,96,5404,0 374,7

01/03  Dologi kiadások 918,0 1 314,1 -- 1 153,466,8-179,2--1 314,1 1 201,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 911,9 -- -- 673,6673,6------ 673,6

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

02/06  Beruházások 20,0 177,8 -- 152,8-23,3----177,8 154,5

02/07  Felújítások 2,5 -- -- ---------- --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 521,5 8 943,6 -- 5 743,3---200,3--8 943,6 8 743,3

6 521,5 8 943,6 -- 5 743,3---200,3--8 943,6 8 743,3

BEVÉTELEK 2 368,2 2 260,0 -- 2 374,4103,011,4--2 260,0 2 374,4

1. Költségvetési szerv 2 324,9 2 260,0 -- 2 374,4103,011,4--2 260,0 2 374,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 43,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 817,4 -- -- 655,7655,7------ 655,7

1. Költségvetési szerv 811,8 -- -- 655,7655,7------ 655,7

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

TÁMOGATÁSOK 7 654,9 10 601,7 -- 10 146,0---494,238,510 601,7 10 146,0

1. Költségvetési szerv 1 182,3 1 658,1 -- 1 402,7---293,938,51 658,1 1 402,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 472,6 8 943,6 -- 8 743,3---200,3--8 943,6 8 743,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 175,0 -- -- 155,0-------- --

1. Költségvetési szerv 175,0 -- -- 155,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 655,7 -- -- -- -- -- -- -- 3 141,7
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

NKFI Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )1

KIADÁSOK 3 663,3 3 918,1 -- 4 291,1758,7-282,538,53 918,1 4 432,8

1 Működési költségvetés 3 640,8 3 740,3 -- 4 138,3782,0-282,538,53 740,3 4 278,3

 / 1 Személyi juttatások 1 448,2 2 022,2 -- 1 943,741,5-67,432,02 022,2 2 028,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 242,1 1 686,6 -- 1 658,8------1 686,6 1 740,9

Külső személyi juttatások 206,1 335,6 -- 284,9------335,6 287,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

362,7 404,0 -- 367,60,1-35,96,5404,0 374,7

 / 3 Dologi kiadások 918,0 1 314,1 -- 1 153,466,8-179,2--1 314,1 1 201,7

Készletbeszerzés 2,1 22,7 -- 4,7------22,7 4,9

Kommunikációs szolgáltatások 182,5 162,0 -- 139,7------162,0 142,1

Szolgáltatási kiadások 528,9 641,9 -- 675,1------641,9 704,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 77,7 249,7 -- 159,1------249,7 171,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 126,8 237,8 -- 174,8------237,8 178,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 911,9 -- -- 673,6673,6------ 673,6

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 911,7 -- -- 669,2-------- 669,2

2 Felhalmozási költségvetés 22,5 177,8 -- 152,8-23,3----177,8 154,5

 / 6 Beruházások 20,0 177,8 -- 152,8-23,3----177,8 154,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 3,3 32,7 -- 19,3------32,7 19,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 9,0 79,0 -- 100,7------79,0 102,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3,4 28,3 -- 0,3------28,3 0,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4,3 37,8 -- 32,5------37,8 32,9

 / 7 Felújítások 2,5 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök felújítása 2,0 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 324,9 2 260,0 -- 2 374,4103,011,4--2 260,0 2 374,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 200,6 2 087,2 -- 2 087,2------2 087,2 2 087,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 200,6 2 087,2 -- 2 087,2------2 087,2 2 087,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50,0 162,8 -- 162,8------162,8 162,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,0 162,8 -- 162,8------162,8 162,8

4 Működési bevételek 31,6 10,0 -- 21,4--11,4--10,0 21,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 31,6 10,0 -- 21,4------10,0 21,4

5 Felhalmozási bevételek 1,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,6 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 41,1 -- -- 103,0103,0------ 103,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41,1 -- -- 103,0-------- 103,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 811,8 -- -- 655,7655,7------ 655,7

8 Maradvány igénybevétele 811,8 -- -- 655,7655,7------ 655,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 811,8 -- -- 655,7655,7------ 655,7

Maradvány igénybevétele 811,8 -- -- 655,7655,7------ 655,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 811,8 -- -- 655,7-------- 655,7

TÁMOGATÁSOK 1 182,3 1 658,1 -- 1 402,7---293,938,51 658,1 1 402,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 182,3 1 658,1 -- 1 402,7---293,938,51 658,1 1 402,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 182,3 1 658,1 -- 1 402,7---293,938,51 658,1 1 402,7

Központi, irányító szervi támogatás 1 182,3 1 658,1 -- 1 402,7---293,938,51 658,1 1 402,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 175,0 -- -- 155,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 655,7 -- -- -- -- -- -- -- 141,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

Nemzetközi tagdíjak ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )12

KIADÁSOK 3 715,0 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

1 Működési költségvetés 3 715,0 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 715,0 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

Nemzetközi kötelezettségek 3 715,0 3 280,4 -- 3 080,1------3 280,4 3 080,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 3 709,4 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 709,4 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 709,4 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

Központi, irányító szervi támogatás 3 709,4 3 280,4 -- 3 080,1---200,3--3 280,4 3 080,1

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

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása ( 01419 Alapkutatás 
(nem bontott) )

42

KIADÁSOK -- 3 000,0 -- --------3 000,0 3 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 000,0 -- --------3 000,0 3 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3 000,0 -- --------3 000,0 3 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 3 000,0 -- --------3 000,0 3 000,0

TÁMOGATÁSOK -- 3 000,0 -- 3 000,0------3 000,0 3 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 3 000,0------3 000,0 3 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 3 000,0------3 000,0 3 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 3 000,0------3 000,0 3 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3 000,0

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01429 Műszaki 
fejlesztés (nem bontott) )

52

KIADÁSOK 2 806,5 2 663,2 -- 2 663,2------2 663,2 2 663,2

1 Működési költségvetés 2 572,6 2 663,2 -- 2 599,9---63,3--2 663,2 2 599,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 572,6 2 663,2 -- 2 599,9---63,3--2 663,2 2 599,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 572,6 2 663,2 -- 2 599,9------2 663,2 2 599,9

2 Felhalmozási költségvetés 233,9 -- -- 63,3--63,3---- 63,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 233,9 -- -- 63,3--63,3---- 63,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 233,9 -- -- 63,3-------- 63,3

BEVÉTELEK 43,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 43,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 43,3 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 2 763,2 2 663,2 -- 2 663,2------2 663,2 2 663,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 763,2 2 663,2 -- 2 663,2------2 663,2 2 663,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 763,2 2 663,2 -- 2 663,2------2 663,2 2 663,2

Központi, irányító szervi támogatás 2 763,2 2 663,2 -- 2 663,2------2 663,2 2 663,2

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 2019. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

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

17 509 2861

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 32 609 1292

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

197 082 73216

I.  besorolási osztály összesen 122 708 60219

II.  besorolási osztály összesen 4 203 4611

III.  besorolási osztály összesen 1 475 7001

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

239 554 85830

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

385 288 88159

hivatali főtanácsos I. 72 243 77414

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

53 659 48710

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 126 335 910153

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

9 468 7562

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 9 468 7562

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 135 804 666155

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

0169

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0197

Üres álláshelyek száma az időszak végén 03

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

0155
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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 2019. évben

XXXV.  fejezet

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

1 NKFI Hivatal

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

17 509 2861

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 32 609 1292

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

197 082 73216

I.  besorolási osztály összesen 122 708 60219

II.  besorolási osztály összesen 4 203 4611

III.  besorolási osztály összesen 1 475 7001

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

239 554 85830

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

385 288 88159

hivatali főtanácsos I. 72 243 77414

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

53 659 48710

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 126 335 910153

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

9 468 7562

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 9 468 7562

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 135 804 666155

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

169

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 197

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

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

155
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Az Országgyűlés 2019. július 2-án fogadta el a hazai kutatás-fejlesztés és innováció 
intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges törvénymódosítási 
javaslatcsomagot, melynek keretében döntött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
létrehozásáról is.   

Az ELKH küldetése, hogy a kutatói szabadság megőrzése mellett biztosítsa az államilag 
finanszírozott kutatóintézet-hálózat átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működését, 
továbbá az alap- és az alkalmazott kutatások lehető legmagasabb színvonalon történő 
végzését, a kiválósági szempontok szem előtt tartásával. 

A küldetés részeként támogatja az alapkutatások eredményeinek minél szélesebb körű 
hasznosítására irányuló törekvéseket, amelyek hozzájárulhatnak a hazai, illetve a globális 
társadalmi és környezeti kihívások megoldásához. Ösztönzi a kutatás-fejlesztési ökoszisztéma 
hazai és nemzetközi tagjai közötti együttműködést, amely egyben segíti a magyar gazdaság 
versenyképességének erősítését. Támogatja Magyarország az irányú törekvéseit, hogy a 
kutatás-fejlesztés terén Európa és a világ élvonalába kerüljön. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
alapján az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) az ELKH Titkárságából, 
valamint az általa központi költségvetési szervként vagy gazdasági társaságként működtetett 
kutatóközpontokból, kutatóintézetekből és kutatócsoportokból (a továbbiakban együtt: 
kutatóhelyek) áll. 
 
2019. augusztus 1-jével létrejött az ELKH Titkárság, mely a kutatóhálózatot is tartalmazó 
XXXVI. költségvetési fejezet irányító szerve lett. A Kormány ELKH-val és az ELKH 
Titkársággal kapcsolatos feladata a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású 
támogatásához való hozzáférés elősegítése, a rendelkezésre álló többletforrások, az egységes 
szerkezetű finanszírozás hatékony felhasználási feltételeinek a biztosítása. Az ELKH 
Titkárság tudományos kutatások folytatása céljából a központi költségvetésből támogatott 
főhivatású kutatóhálózatot tart fenn. Az ELKH Titkárság gyakorolja az általa működtetett 
központi költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, valamint a 
gazdasági társaságként működő kutatóhelyeknek a tulajdonosi joggyakorlót megillető jogait, 
és ellátja a kutatóhelyek igazgatási és ellenőrzési feladatait. Az ELKH Titkárság közfeladata 
az intézményesített keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, 
működtetése. 
 
Az ELKH Titkárság fő döntéshozó szerve az irányító testület (a továbbiakban: Irányító 
Testület). Az Irányító Testület tizenhárom főből áll, az elnökön felüli tagjai közül hat főt a 
tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, hat főt az MTA elnöke javasol azzal, 
hogy az Irányító Testület tagjainak legalább kétharmada a tudomány művelői közül kerüljön 
kiválasztásra. Az Irányító Testület tagjait a miniszterelnök nevezi ki. Az Irányító Testület 
munkáját az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Tudományos Tanácsa segíti. Az Irányító 
Testület és a Tudományos Tanács munkáját a nemzetközileg elismert külföldi kutatókból álló 
Nemzetközi Tanácsadó Testület segíti. Az Irányító Testület és az ELKH Titkárság vezetője az 
elnök. 
 
A 30/2019. (VII.12.) OGY határozat megteremtette a pénzügyi feltételeit az ELKH 
Titkárságnak, amikor az MTA Titkárságból átkerülő feladatok pénzügyi forrását (224 millió 
Ft) átcsoportosította. 
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Az ELKH 2019. szeptember 1. napján megkezdte a működését, amikor a kutatóhálózatba 
tartozó 16 intézmény átkerült a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) 
irányítása alól az ELKH Titkárság irányítása alá. 
 
 
I.  Az ELKH fejezet összesített költségvetési adatai 

 
Az ELKH fejezet 2019. évi előirányzati és teljesítési adatai az alábbiak: 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése      

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   37 220,4 37 444,4 98 793,4 61 987,3   62,7 
ebből: személyi 

juttatás 
  21 042,9 21 140,8 36 835,4 28 205,9   76,6 

Bevétel   37 220,4 37 220,4 47 392,2 41 759,2   88,1 

Támogatás   0,0 224,0 14 307,4 14 307,5   100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  0,0 0,0 37 093,8 37 093,8   100,0 

Létszám (fő)  ** 4 809,0     4 946,0     
 
 Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

37 220,4 37 220,4 0,0 21 042,9 4 809 

Módosítások jogcímenként *       
Országgyűlési hatáskörű 
módosítások 

224,0  224,0 97,9 
 

Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

579,4 0,0 579,4 239,8 
  

2019. évi kompenzáció 37,5 0,0 37,5 31,5   
2019. évi minimálbér emelés 
támogatása 

177,2 0,0 177,2 149,6 
  

Kormányhatározatok 364,7 0,0 364,7 58,7   
Fejezeti hatáskörű módosítások 15 541,5 2 037,5 13 504,0 4 096,0   
Átcsoportosítás ELKH fejezeti 
kezelésű sorra 

-40,8 0,0 -40,8 0,0 
  

ELKHT-MTA megállapodás -10,8 0,0 -10,8 0,0   
Többletfeladat ellátásának 
támogatása 

13 555,6 0,0 13 555,6 3 667,8 137 
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2019. évi többletbevétel miatti 
előirányzat-módosítás 

2 037,5 2 037,5 0,0 428,2 
  

ITM-ELKH közötti megállapodás 1 323,8 0,0 1 323,8 0,0   
Infrastruktúra fejlesztése és 
központi kezelésű felújítások 
támogatása 

-1 323,8 0,0 -1 323,8 0,0 

  
Intézményi hatáskörű 
módosítások 

45 228,1 45 228,1 0,0 11 358,8 
  

Előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

37 093,8 37 093,8 0,0 6 959,6 
  

Intézményi előirányzat-módosítás 8 134,3 8 134,3 0,0 4 399,2   
2019. évi módosított előirányzat 98 793,4 84 486,0 14 307,4 36 835,4 4 946 
Finanszírozási kiadás-bevétel 727,0 727,0 0,0 0,0   
 
A 2019. évi eredeti előirányzatok még a MTA fejezetében kerültek megtervezésre és 
támogatási adatokat nem tartalmaztak, mivel a kutatóhálózat támogatása a 2019. évi központi 
költségvetésről szóló törvény szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 
továbbiakban: ITM) fejezetben került megtervezésre. 
 
2019-ben az ELKH fejezet módosított kiadási előirányzatának 62,7%-a teljesült. A bevételek 
módosított előirányzata 88,1%-ban teljesült. 
Az Országgyűlés hatáskörében végrehajtott módosítások 224,0 millió forinttal, a Kormány 
hatáskörében végrehajtott módosítások 579,4 millió forinttal, a fejezet hatáskörében 
végrehajtott módosítások 15.541,5 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 
45.228,1 millió forinttal módosították az ELKH fejezethez tartozó intézmények, fejezeti 
kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. A létszámváltozás döntően a 
többletfeladatokhoz kapcsolódik. 
A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetnél 2019. évben forgatási célú belföldi értékpapír 
beváltásából, értékesítéséből 724,2 millió forint finanszírozási bevétel keletkezett és 727,0 
millió forint értékben vásárolt forgatási célú belföldi értékpapírt, emiatt a finanszírozási 
kiadása 727,0 millió forint. 
 
Az előirányzatok a kutatóhálózat 2019. szeptember 1-jei áthelyezésével együtt kerültek át az 
ELKH fejezetébe. 
Az ITM fejezetében megtervezésre került kutatóhálózati támogatás szeptember 30-ig tartó 
időarányos része bevételként, míg a fennmaradó része költségvetési támogatási 
előirányzatként került az intézményekhez. 
A költségvetési támogatás tartalmazza 
• az MTA fejezeti kezeléséből kapott támogatásokat (fiatal kutatók, posztdoktorok, Lendület 

Program, nemzetközi kapcsolatok, Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok 
támogatása) 

• az ITM-től október-december hónapokra biztosított alaptámogatást 
• az ELKH fejezeti kezeléséből kapott támogatásokat (infrastrukturális fejlesztések és 

felújítások támogatása) 
• más fejezettől kapott támogatásokat 
• központi céltámogatásokat. 
 
A 2019. év sem a tervezés, sem a működés szempontjából nem volt megszokott, ezért a 
számokból nem lehet következtetéseket levonni. 
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1. Költségvetési támogatás 
 
1.1. A 2019. évi költségvetési támogatás levezetése 
 
Az ELKH fejezet 2019. augusztus 1-jével jött létre, és az év utolsó felében a teljes fejezet 
támogatása a következőképpen alakult: 

millió forintban 
 

ELKH 
Titkárság 

ELKH 
Kutatóközpontok, 
Kutatóintézetek 

ELKH 
Támogatott 

kutatóhelyek 

ELKH 
Fejezeti 
kezelésű 

előirányzatok 
30/2019. (VII.12.) OGY 
határozat {2019.08.01} 

224,0    

átrendezés MTA fejezetből 
{2019.09.01} 

 4 356,4 2 165,7  

MTA fejezeti kezelésből 
kapott 

 1 167,3 91,2  

ITM-től okt-dec. havi 
finanszírozásra kapott 

 4 409,5  1 323,8 

Más fejezettől kapott  592,0   
PM központi céltartalékból 
kapott támogatás 
elszámolása 

 -12,5 0,9  

MTA-nak szakmai 
irányításra 
visszacsoportosítva 

-10,8    

LGK üzemeltetés 
többletforrása  

-40,8 40,8   

ELKH fejezeti kezelésből 
kapott  

 1 323,8  -1 323,8 

Támogatás december 31-
én 172,4 11 877,3 2 257,8 0 

 
A 2019. évi költségvetési támogatás tartalmazta az infrastrukturális fejlesztésre és felújításra, 
az ITM fejezetében megtervezett 1 323,8 millió Ft-ot, melyet november 21-én 
csoportosítottunk át az ELKH fejezetébe fejezeti kezelésű támogatásként. E forrás felosztása 
év végén pályázat útján történt. A 30/2019. (VII.12.) OGY határozat megteremtette a 
pénzügyi feltételeit az ELKH Titkárságnak, amikor az MTA Titkárságból átkerülő feladatok 
pénzügyi forrását (224 millió Ft) átcsoportosította. 
 
2019-ben az ELKH fejezet címrendje az alábbiak szerint alakult: 
 
1. cím: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ÁHT-T: 380528) 
2. cím: ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek (ÁHT-T: 303113) 
3. cím: ELKH Támogatott Kutatóhelyek (ÁHT-T: 329873) 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

4/1. Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások (ÁHT-T: 380562) 
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1.2. A költségvetési támogatás felhasználási jogcímei 
 
A 2019-ben az ELKH részére biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás 
felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: 
 

Felhasználás iránya 
Összeg 

(millió Ft) 
Arány 
(%) 

Közvetlenül kutatási célokra: 
kutatóközpontok és kutatóintézetek, valamint támogatott 
kutatócsoportok működési és felhalmozási (felújítási, 
beruházási) célú támogatása 

14 135,1 98,8 

Igazgatási feladatokra:  
ELKH Titkárság működtetésének támogatása 

172,4 1,2 

Összesen 14 307,5 100,0 
 
 

2. Bevételek  
 
2.1. Bevételi struktúra 

millió forintban 

Bevételi jogcímek 
2019. év 
(terv) 

2019. év 
(tény) 

A tényleges a 
tervezetthez 
viszonyítva 

(%) 
Működési, szolgáltatási bevétel,  
kamatbevételek, és egyéb bevételek 

7 864,3 8 509,3 108,2 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,0 14,0 1400,0 

Államháztartáson kívülről, külföldről 
származó bevételek 

4 229,1 5 219,8 123,4 

Államháztartáson belülről származó 
bevételek 

25 126,0 28 016,1 111,5 

Finanszírozási (értékpapír) bevételek  724,2 - 

Intézményi bevételek összesen 37 220,4 42 486,2 114,1 

Fejezeti bevételek - - - 

Mindösszesen 37 220,4 42 486,2 114,1 

 
Az intézményi saját bevételek több mint 14%-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.  
Az ITM fejezetében megtervezett 17 095,9 millió Ft alaptámogatásból 4,409,5 millió Ft 
bevétel helyett támogatásként érkezett. 
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2.2. A pályázati bevételek alakulása 
 
A kutatóintézet-hálózat bevételei 2019-ben is meghatározó arányban pályázatokból 
származtak.  
A ténylegesen befolyt pályázati bevételek nagysága alapján elmondható, hogy  

• a hazai pályázatok túlnyomó többsége az OTKA-tól és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból származott, 6 877,5 millió Ft összegben, amelyek az összes 
pályázati bevételek 49%-át teszik ki.  

• A különböző európai uniós és egyéb külföldi támogatású pályázatokból befolyt 
bevételek nagyságrendje 5 996,2 millió Ft volt, amelyek az összes pályázati bevételek 
43%-át teszik ki. 

 
3. Kiadások 
 
Kiadási struktúra 

millió forintban 

Kiadási jogcímek 2019. év 
(terv) 

2019. év 
(tény) 

A tényleges 
a 

tervezetthez 
viszonyítva 

(%) 
Személyi juttatások 21 041,9 28 205,9 134,0 
Munkaadókat terhelő járulékok 4 290,6 5 551,9 129,4 
Dologi kiadások 10 095,6 17 745,0 175,8 
Beruházási, felújítási kiadások 1 704,3 9 136,8 536,1 
Pénzeszközátadások 87,0 1 347,6 1549,0 
Finanszírozási (értékpapír) kiadások - 727,0 - 
Intézményi kiadások összesen 37 220,4 62 714,2 168,5 
Fejezeti kiadások - - - 
Mindösszesen 37 220,4 62 714,2 168,5 

 
Az összesített kiadás növekedésének oka ugyanakkor döntően az intézményi bevételek 
emelkedése, valamint az előző évi – kötelezettségvállalással terhelt – maradványok 
felhasználása.  
 

4. Maradványok 
 
Az intézmények költségvetési maradványának alakulása 
Az intézmények alaptevékenységével összefüggő maradvány a következőképpen alakult: 
Maradvány összesen: 30 851,6 millió Ft 
 Ebből: 
 Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:  7,1 millió Ft 
 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:  30 844,5 millió Ft 
 Ebből: 
 Hazai kutatási programok maradványa:  6 677,1 millió Ft 
 Külföldi kutatási programok maradványa: 9 015,3 millió Ft 
 MTA pályázati támogatások maradványa: 11 337,7 millió Ft 
 ELKH pályázati támogatások maradványa:  1 179,1 millió Ft 
 Egyéb intézményi maradványok: 2 635,3 millió Ft 
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Az intézmények vállalkozási tevékenysége maradványának alakulása 
Az intézmények vállalkozási tevékenységével összefüggően 318,8 millió Ft maradvány 
keletkezett. 
 
Az intézményi 2019. évi maradványok alakulása 

millió forintban 

Intézmények 
Alaptevékenység 

maradványa 

Vállalkozási 
tevékenység 
maradványa 

Összesen 30 851,6 318,8 

 
A fejezeti maradvány alakulása 
Az ELKH központi feladatainak 2019-ben nem keletkezett maradványa. 
 
5. Vállalkozási tevékenység 
 
A kutatóhálózatba tartozó intézmények közül 2019-ben ténylegesen 3 intézet végzett 
vállalkozási tevékenységet.  
 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

• kiadványok készítése és értékesítése 
• műemlék dokumentáció készítése 
• régészeti szerződéses munkák 
• digitalizálási feladatok 
• rendezvények lebonyolítása 

Befolyt bevételek: 112,7 millió Ft, ténylegesen teljesített kiadások: 44,5 millió Ft 
Maradvány 68,2 millió Ft 
 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 

• informatikai szolgáltatás 
• üdültetés 
• lakáskölcsön, sportegyesület támogatása 

Befolyt bevételek: 816,1 millió Ft, ténylegesen teljesített kiadások: 626,1 millió Ft 
Maradvány 190 millió Ft 
 
Természettudományi Kutatóközpont 

• kutatási szolgáltatás 
• bérbeadási szolgáltatás 

Befolyt bevételek: 546,6 millió Ft, ténylegesen felmerült kiadások: 486,1 millió Ft 
Maradvány 60,5 millió Ft 
 
6. Létszámok 
 
A kutatóhálózatban az átlaglétszám 4 937 fő volt a 2019. évben, melyből a kutatói 
átlaglétszám 3 128 fő (63%).  
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Az ELKH kutatóhálózatának legnagyobb átlagos statisztikai állományi létszámú intézménye a 
Szegedi Biológiai Kutatóközpont (481 fő), míg a második legnagyobb létszámú az 
Agrártudományi Kutatóközpont (469fő). 
A legnagyobb kutatói átlaglétszámmal azonban a Természettudományi Kutatóközpont 
rendelkezik (294 fő). 
2019-ben a legalacsonyabb átlagos statisztikai állományi létszámú intézmény a 
kutatóhálózaton belül a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (147 fő) és a 
Társadalomtudományi Kutatóközpont volt (167 fő). A legkisebb kutatói átlaglétszámmal az 
Atommagkutató Intézet (96 fő), a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
rendelkezett (105 fő), a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (110 fő), valamint a 
Nyelvtudományi Intézet (112 fő) rendelkezett. 

 
A kutatóhálózat 3072 kutatójának több mint egyharmada nő (36,1%), kutatóközponti 
(intézeti) szinten azonban a megoszlás nagyon változatos képet mutat. 
 
 
II.  Vagyoni helyzet 
 
A kutatóhálózatba tartozó intézmények 2019. szeptember 1-jei irányítószerv váltása a vagyon 
mérleg szerinti csökkenését eredményezte. Az MTA a tulajdonába tartozó vagyonelemek 
könyv szerinti rendezését írta elő, aminek következtében ezek a tételek az intézmények 
könyveiből kivezetésre kerültek. Az MTA álláspontja szerint valamennyi intézmények által 
használt vagyonelem az MTA tulajdonában állnak, kivéve az alábbi eszköztípusok: gazdasági 
társaságban meglévő részesedések, oltalom alatt álló, hazai vagy nemzetközi nyilvántartásba 
vett szellemi termékek, gépjárművek, MTA-n kívüli támogatásból származó, átruházási 
tilalommal történt beszerzések. 
 
Az MTA az intézményekkel az ingó- és ingatlan használatokra új szerződéseket kötött. 
 
Az ELKH intézményei mérleg szerinti vagyoni helyzetének alakulását a következő táblázat 
mutatja: 

millió forintban 
 

2018. év 2019. év Index % 
(2019/2018) 

Befektetett eszközök 51 623,0 18 581,2 36,0 
Forgóeszközök 1 083,8 1 146,3 105,8 
Pénzeszközök 42 029,2 35 843,7 85,3 
Követelések 1 591,7 1 729,4 108,7 
Saját tőke 71 176,6 40 582,7 57,0 
Kötelezettségek 8 796,7 6 709,2 76,3 

 
A befektetett eszközök részletes bemutatása szükséges, amiből látszik, hogy a legnagyobb 
értékváltozás az ingatlanok esetében történt: 

millió forintban 
 

2018. év 2019. év Index % 
(2019/2018) 

Immateriális javak 1 726,5 1 644,7 95,3 
Ingatlanok 30 477,5 1 980,1 6,5 
Gépek, berendezések, felszerelések 16 591,0 12 018,0 72,4 
Folyamatban lévő beruházások, felújítások 476,3 591,2 124,1 
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Részesedések 2 351,7 2 347,2 99,8 
Befektetett eszközök ÖSSZESEN 51 623,0 18 581,2 36,0 

 
A befektetett eszközök 2019. év végi eszközértékei, valamint használhatósági mutatói az 
alábbiak: 

millió forintban 
 

bruttó 
érték 

nettó érték 

teljesen 
leírt 

eszközök 
bruttó 
értéke 

használhatósági 
szint 

(nettó érték/ 
bruttó érték) 

Immateriális javak 4 580,9 1 644,6 1 720,6 35,9 
Ingatlanok 2 126,3 1 980,1 0 - 
Gépek, berendezések, 
felszerelések 

38 949,7 12 018,0 14 782,7 30,9 

 
A teljesen leírt eszközök állományának értéke, valamint a 30,9%-os használhatósági szint azt 
mutatja, hogy nagy az elhasználódott, de még használatban lévő eszközök állománya. 
 
 
III. Az intézmények működési költségvetése 
 
1. cím Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ÁHT-T: 380528)  

Honlap címe: www.elkh.org  
 
Az ELKH Titkárság az ELKH kutatóhálózatának igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, 
vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait – a pénzügyi-gazdálkodási terület tekintetében a 
fejezetet irányító szervi feladatokat ellátó – központi költségvetési szerv. Az ELKH Titkárság 
tudományos kutatások folytatása céljából a központi költségvetésből támogatott főhivatású 
kutatóhálózatot tart fenn. Az ELKH Titkárság gyakorolja az általa működtetett központi 
költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, valamint a 
gazdasági társaságként működő kutatóhelyeknek a tulajdonosi joggyakorlót megillető jogait, 
és ellátja a kutatóhelyek igazgatási és ellenőrzési feladatait. Az ELKH Titkárság közfeladata 
az intézményesített keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, 
működtetése. 
 
Az ELKH Titkárság költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   0,0 224,0 172,4 170,1   98,7 
ebből: személyi   0,0 97,9 93,5 92,8   99,3 
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juttatás 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

Támogatás   0,0 224,0 172,4 172,4   1,0 
Költségvetési 
maradvány 

  – 0,0 0,0 0,0   0,0 

Létszám (fő)  ** 75     9     
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat  

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

Módosítások jogcímenként *           
Országgyűlési hatáskörű 
módosítások 

224,0 0,0 224,0 97,9 75 

Fejezeti hatáskörű módosítások -51,6 0,0 -51,6 0,0   
Átcsoportosítás ELKH fejezeti 
kezelésű sorra 

-40,8 0,0 -40,8 0,0   

ELKHT-MTA megállapodás -10,8 0,0 -10,8 0,0   
2019. évi többletbevétel miatti 
előirányzat-módosítás 

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

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

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

Intézményi előirányzat-módosítás 0,0 0,0 0,0 -4,4 -66 
2019. évi módosított előirányzat 172,4 0,0 172,4 93,5 9 
 
 
Az ELKH Titkárság törvényi módosított előirányzatát az MTA Titkárságból átkerülő 
feladatok pénzügyi forrásának átcsoportosításával 224,0 millió forintban állapította meg a 
30/2019. (VII.12.) OGY határozat, amely év közben 172,4 millió forintra módosult. A 
teljesítés 170,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 98,7 %-ban teljesültek. 
Fejezeti hatáskörben -51,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor. 
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2. cím ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek (ÁHT-T :303113) 
Honlap címe: www.elkh.org  

 
2.1.  A Kutatóközpontok és kutatóintézetek fő gazdálkodási adatai 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   34 129,0 34 129,0 90 130,3 56 415,4   62,6 
ebből: személyi 

juttatás 
  18 534,4 18 534,4 32 074,4 24 910,8   77,7 

Bevétel   34 129,0 34 129,0 43 834,4 38 210,0   87,2 

Támogatás   0,0 0,0 11 877,3 11 877,3   100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  - 0,0 34 418,6 34 418,6   100,0 

Létszám (fő)   4 078,0     4 242,0     
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

34 129,0 34 129,0 0,0 18 534,4 4 078 

Módosítások jogcímenként *           
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

572,5 0,0 572,5 234,0   

2019. évi kompenzáció 36,6 0,0 36,6 30,7   
2019. évi minimálbér emelés 
támogatása 

171,2 0,0 171,2 144,6   

Kormányhatározatok 364,7 0,0 364,7 58,7   
Fejezeti hatáskörű módosítások 13 340,9 2 036,1 11 304,8 2 913,7   
Többletfeladat ellátásának 
támogatása 

11 304,8 0,0 11 304,8 2 486 164 

2019. évi többletbevétel miatti 
előirányzat-módosítás 

2 036,1 2 036,1 0,0 428,2   

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

42 087,9 42 087,9 0,0 10 392,3   

Előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

34 418,6 34 418,6 0,0 6 155,8   

Intézményi előirányzat-módosítás 7 669,3 7 669,3 0,0 4 236,5   
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2019. évi módosított előirányzat 90 130,3 78 253,0 11 877,3 32 074,4 4 242 
Finanszírozási kiadás-bevétel 727,0 727,0 0,0 0,0   
 
Az ELKH Kutatóközpontok és Kutatóintézetek eredeti előirányzatát 34.129,0 millió forintban 
állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 90.130,3 millió forintra módosult. A 
teljesítés 56.415,4 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 62,6 %-ban teljesültek.  
 
Kormányzati hatáskörben 572,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amely a 
bérkompenzációra és a minimálbér emelésére a Kutatóközpontok és Kutatóintézetek számára, 
ezen felül az 1432/2019. (VII.26.) Korm.határozat az Agrártudományi Kutatóközpont részére 
a Beethoven emlékévhez kapcsolódó fejlesztések, a martonvásári „Agroverzum” 
látogatóközpont támogatására és 1668/2019. (XI.28.) Korm. határozat a Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont számára a Magyarország Nemzeti Atlasza című 
kiadványsorozat folytatására biztosított előirányzatot. 
 
Fejezeti hatáskörben 13.340,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor, elsősorban 
többletfeladat ellátása miatt, többek között infrastruktúrafejlesztésre, EU-s és hazai pályázatok 
támogatására, fiatal kutatói támogatásra, Lendület Program támogatására Posztdoktori 
támogatásra biztosított előirányzatot.    
 
Bevételi struktúra 

millió forintban 

Bevétel fajtája 2019. év 

2019. évi 
tényadat 

megoszlása 
(%) 

Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, és egyéb 
bevételek 

8 501,9 22,3 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13,7 0,0 

Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek 5 204,0 13,6 

Államháztartáson belülről származó bevételek 24 490,4 64,1 

Összesen 38 210,0  

Költségvetési támogatás 11 877,3  

Maradványok igénybevétele 34 418,6  

Együtt 84 505,9  
 
A kutatóközpontok, kutatóintézetek pénzügyi forrásának megoszlása a 
következőképpen alakult: 

 millió forintban 

Források* 
2019. évi 

tény 

2019. évi 
tényadat 

megoszlása (%) 

Költségvetési támogatás (ITM, MTA, ELKH) 28 700,4 35,0% 

OTKA Programok támogatása 3 892,0 4,7% 
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Hazai kutatási források (NKFIA, ÚMFT, ÚSZT) 2 985,5 3,6% 

Vállalati, vállalkozási forrás 3 995,0 4,9% 

Külföldi források 5 996,2 7,3% 

Egyéb (fejezeti, minisztériumi stb.) források, 
bevételek 

2 013,6 2,5% 

Összesen: 47 582,7   

Maradványok igénybevétele 34 418,6 42,0% 

Együtt 82 001,3 100,0% 

Ebből: 
Kutatási célú források 71 747,7 

 
Nem kutatási célú források 10 253,6 

 
 
* Áfa-bevételek nélkül 
 
Kiadási struktúra 

millió forintban 

Kiadások fajtája 2019. év 

2019. évi 
tényadat 

megoszlása 
(%) 

Személyi juttatások 24 910,8 44,2 
Munkaadókat terhelő járulékok 4 895,4 8,7 
Dologi kiadások 16 609,1 29,4 
Beruházási és felújítási kiadások 8 697,5 15,4 
Pénzeszközátadások 1 302,6 2,3 
Együtt 56 415,4  

 
2.2.  A kutatóközpontok és kutatóintézetek bemutatása 
 
Az alábbi táblázat a kutatóintézet-hálózatot a 2019. évi struktúrában mutatja be: 
 

Kutatóközpontok, 
kutatóintézetek Székhely 

A kutatóközpontokat alkotó 
intézetek 

Agrártudományi 
Kutatóközpont 

Martonvásár 

Állatorvos-tudományi Intézet 
Mezőgazdasági Intézet 
Növényvédelmi Intézet 
Talajtani és Agrokémiai Intézet 

Atommagkutató Intézet  Debrecen  

Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont  

Budapest 

Filozófiai Intézet 
Irodalomtudományi Intézet 
Művészettörténeti Intézet 
Néprajztudományi Intézet 
Régészeti Intézet 
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Történettudományi Intézet 
Zenetudományi Intézet 

Csillagászati és 
Földtudományi 
Kutatóközpont 

Sopron 

Földrajztudományi Intézet  
Földtani és Geokémiai Intézet 
Geodéziai és Geofizikai Intézet 
Konkoly Thege Miklós 
Csillagászati Intézet 

Energiatudományi 
Kutatóközpont 

Budapest 

Atomenergia kutató Intézet 
Energia- és Környezetbiztonsági 
Intézet 
Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Intézet 

Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet 

Budapest 
 

Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 

Budapest 
Közgazdaságtudományi Intézet 
Regionális Kutatások Intézete 
Világgazdasági Intézet 

Nyelvtudományi Intézet Budapest  

Ökológiai Kutatóközpont Tihany 
Balatoni Limnológiai Intézet 
Duna-kutató Intézet 
Ökológiai és Botanikai Intézet 

Rényi Alfréd Matematikai 
Kutatóintézet 

Budapest 
 

Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézet 

Budapest 
 

Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont 

Szeged 

Biofizikai Intézet 
Biokémiai Intézet 
Genetikai Intézet 
Növénybiológiai Intézet 

Társadalomtudományi 
Kutatóközpont 

Budapest 

Jogtudományi Intézet 
Kisebbségkutató Intézet 
Politikatudományi Intézet 
Szociológiai Intézet 

Természettudományi 
Kutatóközpont 

Budapest 

Anyag- és Környezetkémiai 
Intézet 
Enzimológiai Intézet 
Kognitív Idegtudományi és 
Pszichológiai Intézet  
Szerves Kémiai Intézet 
Agyi Képalkotó Központ 

Wigner Fizikai 
Kutatóközpont 

Budapest 
Részecske- és Magfizikai Intézet 
Szilárdtestfizikai és Optikai 
Intézet  
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A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek feladatai és költségvetési adatai 
 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 3 537,0 5 695,9 161,0 
Bevételek 3 537,0 11 886,4 336,1 
ebből:     
saját bevételek 3 537,0 3 839,2 108,5 
előző évi maradvány  5 945,7  
költségvetési támogatás  2 101,5  
Átlaglétszám 444 469  

 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 526,2 3 045,8 200,0 
Bevételek 1 526,2 4 967,5 325,5 
ebből:     
saját bevételek 1 526,2 1 319,5 86,5 
előző évi maradvány  3 034,1  
költségvetési támogatás  613,9  
Átlaglétszám 180 180  

 
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 
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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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 2 297,1 3 569,7 155,4 
Bevételek 2 297,1 4 756,1 207,0 
ebből:     
saját bevételek 2 297,1 2 279,6 99,2 
előző évi maradvány  1 108,6  
költségvetési támogatás  1 367,9  
Átlaglétszám 400 425  

 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 233,0 2 419,4 196,2 
Bevételek 1 233,0 2 971,5 241,0 
ebből:     
saját bevételek 1 233,0 1 093,7 88,7 
előző évi maradvány  1 053,1  
költségvetési támogatás  824,7  
Átlaglétszám 211 200  

 
Energiatudományi Kutatóközpont  
A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris 
biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében. A meghosszabbított üzemidejű paksi 
blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus 
zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, 
gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, az izotóp- és nukleáris kémia, a 
sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén 
katalízis, 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.  
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millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 3 981,2 7 312,3 183,7 
Bevételek 3 981,2 9 301,8 233,6 
ebből:     
saját bevételek 3 981,2 7 489,5 188,1 
előző évi maradvány  1 002,1  
költségvetési támogatás  810,2  
Átlaglétszám 379 321  

 
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. 
 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 987,5 3 489,1 175,6 
Bevételek 1 987,5 7 574,2 381,1 
ebből:     
saját bevételek 1 987,5 2 818,5 192,1 
előző évi maradvány  4 142,3  
költségvetési támogatás  613,4  
Átlaglétszám 179 203  

*értékpapír kiadások, bevétel nélkül 
 
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 
által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási 
programokban és tananyagfejlesztésekben. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 110,1 1 689,3 152,2 
Bevételek 1 110,1 1 899,8 171,1 
ebből:     
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saját bevételek 1 110,1 1 031,4 92,9 
előző évi maradvány  349,4  
költségvetési támogatás  519,0  
Átlaglétszám 203 185  

 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 640,4 1 084,3 169,3 
Bevételek 640,4 1 428,2 223,0 
ebből:     
saját bevételek 640,4 811,8 126,8 
előző évi maradvány  344,6  
költségvetési támogatás  271,8  
Átlaglétszám 133 171  

 
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 
tudományos élőnövény gyűjtemény, műemléki és természetvédelem alatt álló 
felbecsülhetetlen nemzeti vagyon. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 197,3 2 723,4 227,5 
Bevételek 1 197,3 4 352,1 363,5 
ebből:     
saját bevételek 1 197,3 1 627,7 135,9 
előző évi maradvány  2 207,4  
költségvetési támogatás  517,0  
Átlaglétszám 197 263  
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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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 885,5 1 523,5 172,0 
Bevételek 885,5 1 736,1 196,1 
ebből:     
saját bevételek 885,5 994,6 112,3 
előző évi maradvány  373,9  
költségvetési támogatás  367,6  
Átlaglétszám 104 147  

 
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 
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. 
 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 3 245,3 3 134,9 96,6 
Bevételek 3 245,3 4 485,5 138,2 
ebből:     
saját bevételek 3 245,3 1 991,1 61,4 
előző évi maradvány  2 006,7  
költségvetési támogatás  487,7  
Átlaglétszám 264 231  
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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 stressz válaszokat 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. 
 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 3 119,8 6 910,0 221,5 
Bevételek 3 119,8 10 987,5 352,2 
ebből:     
saját bevételek 3 119,8 2 742,4 87,9 
előző évi maradvány  7 141,5  
költségvetési támogatás  1 103,6  
Átlaglétszám 395 481  

 
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 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 1 080,5 1 369,8 126,8 
Bevételek 1 080,5 1 660,3 153,7 
ebből:     
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saját bevételek 1 080,5 997,9 92,4 
előző évi maradvány  300,2  
költségvetési támogatás  362,2  
Átlaglétszám 167 167  

 
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. 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 3 356,7 5 361,5 159,7 
Bevételek 3 356,7 8 188,0 243,9 
ebből:     
saját bevételek 3 356,7 3 525,6 105,0 
előző évi maradvány  3 501,2  
költségvetési támogatás  1 161,2  
Átlaglétszám 481 431  

 
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.  
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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. 
 

millió forintban 
 2019. év 

(terv) 
2019. év 
(tény) 

Index % 
(tény/terv) 

Kiadások 4 931,4 7 086,4 143,7 
Bevételek 4 931,4 8 310,9 168,5 
ebből:     
saját bevételek 4 931,4 5 647,5 114,5 
előző évi maradvány  1 907,8  
költségvetési támogatás  755,6  
Átlaglétszám 341 368  

 
2.3.  A kutatóközpontok és kutatóintézetek létszámhelyzete* 
 

adatok főben 

 2019. év 

Záró létszám 4 627 
Teljes átlaglétszám 4 242 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 2 464 

ebből: nő 881 
Fokozat szerinti megoszlás  

Akadémikusok 45 
MTA doktora címmel rendelkezők 269 
Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal rendelkezők 1 502 
Fokozattal nem rendelkezők 648 

 
* A létszámadatokhoz alkalmazott definíciók: 
Az átlaglétszám a havi átlagos statisztikai állományi létszámadatok egyszerű számtani átlaga. 
A záró létszám a költségvetési év utolsó napján, tehát a december 31-én ténylegesen betöltött 
létszám. 
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3. cím ELKH Támogatott Kutatóhelyek (ÁHT-T: 329873) 
Honlap címe: www.elkh.org  

 
Az ELKH kutatóhálózatába tartoznak a támogatott kutatócsoportok, amelyek 
adminisztrációs, gazdálkodási feladatait a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja 
el.  
 
A kutatócsoportok száma, összetétele 
2017-ben támogatott kutatócsoporti pályázatok kiírására és elbírálására került sor, mely 
alapján 81 kutatócsoport kezdhette el a munkát július 1-től. 2019 júliusában indult 21 
kutatócsoporttal együtt így 2019. július 1-től összesen 102 támogatott kutatócsoport 
működik a hálózatban az alábbi tudományterületi megoszlásban: 38 a matematikai és 
természettudomány, 35 az élettudomány, 29 a bölcsészet- és társadalomtudomány területén.  
2019-ben 11 egyetemi Lendület-kutatócsoport nyert támogatást. Figyelembe véve az 5 év 
lejártával működésüket befejező csoportok kilépését, 2019 közepétől a TKI keretén belül 
összesen 48 Lendület-kutatócsoport működik az alábbi tudományterületi megoszlásban: 
22 a matematikai és természettudományok, 15 az élettudományok és 11 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 102  48  150  
ebből:       
matematikai és 

természettudományok 38 37% 22 46% 60 40% 
élettudományok 35 34% 15 31% 50 33% 
bölcsészet- és 
társadalomtudományok 29 29% 11 23% 40 27% 
 
A Támogatott Kutatócsoportok Irodája költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   3 091,4 3 091,4 8 490,7 5 401,8   63,6 
ebből: személyi 

juttatás 
  2 508,5 2 508,5 4 667,5 3 202,3   68,6 

Bevétel   3 091,4 3 091,4 3 557,8 3 549,2   99,8 
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Támogatás   0,0 0,0 2 257,7 2 257,8   100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  – 0,0 2 675,2 2 675,2   100,0 

Létszám (fő)   656     695     
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

3 091,4 3 091,4 0,0 2 508,5 656 

Módosítások jogcímenként *           
Kormányzati hatáskörű 
módosítások 

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

2019. évi kompenzáció 0,9 0,0 0,9 0,8   
Minimálbér 2019. évi emelése 6,0 0,0 6,0 5,0   
Fejezeti hatáskörű módosítások 2 252,2 1,4 2 250,8 1 182,3 39,0 
Többletfeladat ellátásának 
támogatása 

2 250,8 0,0 2 250,8 1 182,3 
39 

2019. évi többletbevétel miatti 
előirányzat-módosítás 

1,4 1,4 0,0   
  

Intézményi hatáskörű 
módosítások 

3 140,2 3 140,2 0,0 970,9 
  

Előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

2 675,2 2 675,2   803,8 
  

Intézményi előirányzat-
módosítás 

465,0 465,0   167,1 
  

2019. évi módosított előirányzat 8 490,7 6 233,0 2 257,7 4 667,5 695 
 
Az ELKH Támogatott Kutatóhelyek eredeti előirányzatát 3.091,4 millió forintban állapította 
meg a költségvetési törvény, amely év közben 8.490,7 millió forintra módosult. A teljesítés 
5.401,8 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 63,6 %-ban teljesültek.  
Kormány hatáskörben 6,9 millió forinttal, fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások 
2.252,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben 3.140,2 millió forinttal módosították az 
ELKH Támogatott Kutatóhelyek törvény szerinti előirányzatait. 
 
A Támogatott Kutatócsoportok Irodájának létszámhelyzete 

adatok főben 

 2019. év 

Záró létszám 909 
Teljes átlaglétszám 695 
Az átlaglétszámból kutatói létszám 608 

ebből: nő 228 
Fokozat szerinti megoszlás  

Akadémikusok 15 
MTA doktora címmel rendelkezők 104 
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Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal rendelkezők 381 
Fokozattal nem rendelkezők 108 

 
 
IV. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
36/4/1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások (ÁHT-T: 380562) 
 
A 2019. évben a fejezet kizárólag az ITM fejezet költségvetésében megtervezett és az ősz 
során átcsoportosított felhalmozási célú támogatásokkal rendelkezett. 
Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatására 1.323,8 millió Ft 
kerülhetett szétosztásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 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 0,0   0,0 
ebből: személyi 

juttatás 
  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
Költségvetési 
maradvány 

  – 0,0 0,0 0,0   0,0 

Létszám (fő)  ** 0     0     
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként *           
Fejezeti hatáskörű módosítások 0,0 0,0 0,0     
ITM-ELKH közötti 
megállapodás 

1 323,8 0,0 1 323,8   
  

Infrastruktúra fejlesztése és 
központi kezelésű felújítások 
támogatása 

-1 323,8 0,0 -1 323,8   

  
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -1 323,8   -1 323,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától 1 323,8 0,0 1 323,8 
2019. évi módosított előirányzat 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 
 
2019. év végén kutatási infrastruktúra-fejlesztési pályázatot írtunk ki, mely 
eredményeképpen 758,76 millió forint került átcsoportosításra. 
 
A felújítási támogatás az MTA által 2018-ban kiírt és eldöntött pályázat eredményeképpen 
a 2019. évi forrás terhére 565,04 millió forint került átcsoportosításra. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

KIADÁSOK 60 729,4 37 220,4 224,0 61 987,345 228,115 541,5579,437 444,4 98 793,4

1. Költségvetési szerv 60 729,4 37 220,4 224,0 61 987,345 228,115 541,5579,437 444,4 98 793,4

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

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

01/01  Személyi juttatások 25 997,1 21 042,9 97,9 28 205,911 358,84 096,0239,821 140,8 36 835,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 402,8 4 290,6 17,1 5 551,82 705,7791,344,24 307,7 7 848,9

01/03  Dologi kiadások 15 095,4 10 095,6 99,8 17 745,012 913,17 791,7135,910 195,4 31 036,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 568,9 77,0 -- 593,1695,30,4--77,0 772,7

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

02/06  Beruházások 10 467,5 1 598,0 9,2 8 235,914 969,12 232,696,01 607,2 18 904,9

02/07  Felújítások 3 174,6 106,3 -- 901,01 808,9629,563,5106,3 2 608,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,1 10,0 -- 754,6777,2----10,0 787,2

BEVÉTELEK 21 181,2 37 220,4 -- 41 759,28 134,32 037,5--37 220,4 47 392,2

1. Költségvetési szerv 21 181,2 37 220,4 -- 41 759,28 134,32 037,5--37 220,4 47 392,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 47 078,5 -- -- 37 093,837 093,8------ 37 093,8

1. Költségvetési szerv 47 078,5 -- -- 37 093,837 093,8------ 37 093,8

TÁMOGATÁSOK 29 577,7 -- 224,0 14 307,5--13 504,0579,4224,0 14 307,4

1. Költségvetési szerv 29 577,7 -- 224,0 14 307,5--13 504,0579,4224,0 14 307,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 912,0 -- -- 4 946,0-------- --

1. Költségvetési szerv 4 912,0 -- -- 4 946,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

1. Költségvetési szerv 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0

1. Költségvetési szerv 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37 093,8 -- -- -- -- -- -- -- 31 170,4
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXVI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )1

KIADÁSOK -- -- 224,0 170,1---51,6--224,0 172,4

1 Működési költségvetés -- -- 214,8 132,4-28,5-51,6--214,8 134,7

 / 1 Személyi juttatások -- -- 97,9 92,8-4,4----97,9 93,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 77,4-------- 77,6

Külső személyi juttatások -- -- -- 15,4-------- 15,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 17,1 15,0-2,1----17,1 15,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- 99,8 22,6-24,0-51,6--99,8 24,2

Készletbeszerzés -- -- -- 3,3-------- 3,3

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 1,8-------- 1,9

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 12,1-------- 12,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 0,6-------- 1,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 4,8-------- 5,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,02,0------ 2,0

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 9,2 37,728,5----9,2 37,7

 / 6 Beruházások -- -- 9,2 37,728,5----9,2 37,7

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

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 25,7-------- 25,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 1,1-------- 1,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 8,0-------- 8,0

TÁMOGATÁSOK -- -- 224,0 172,4---51,6--224,0 172,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 224,0 172,4---51,6--224,0 172,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 224,0 172,4---51,6--224,0 172,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 224,0 172,4---51,6--224,0 172,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 9,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2,3

ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )2

KIADÁSOK 55 431,3 34 129,0 -- 56 415,442 087,913 340,9572,534 129,0 90 130,3

1 Működési költségvetés 42 134,0 32 417,8 -- 46 963,324 976,310 672,4413,032 417,8 68 479,5

 / 1 Személyi juttatások 22 905,9 18 534,4 -- 24 910,810 392,32 913,7234,018 534,4 32 074,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 608,6 17 843,5 -- 23 487,6------17 843,5 30 135,6

Külső személyi juttatások 1 297,3 690,9 -- 1 423,2------690,9 1 938,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXVI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 751,4 3 839,5 -- 4 895,42 431,5555,943,13 839,5 6 870,0

 / 3 Dologi kiadások 13 938,1 9 966,9 -- 16 609,111 511,37 202,4135,99 966,9 28 816,5

Készletbeszerzés 2 711,5 1 566,0 -- 4 901,8------1 566,0 8 677,8

Kommunikációs szolgáltatások 595,3 455,6 -- 627,5------455,6 1 036,8

Szolgáltatási kiadások 5 963,1 4 601,8 -- 6 284,4------4 601,8 9 981,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 284,1 849,1 -- 1 344,8------849,1 1 907,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 384,1 2 494,4 -- 3 450,6------2 494,4 7 213,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 538,6 77,0 -- 548,0641,20,4--77,0 718,6

Nemzetközi kötelezettségek 57,4 47,0 -- 33,4------47,0 77,1

Elvonások és befizetések 6,8 27,0 -- --------27,0 28,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

32,7 -- -- 15,6-------- 56,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 211,3 -- -- 436,0-------- 491,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 230,4 3,0 -- 63,0------3,0 65,0

2 Felhalmozási költségvetés 13 297,3 1 711,2 -- 9 452,117 111,62 668,5159,51 711,2 21 650,8

 / 6 Beruházások 10 099,6 1 594,9 -- 7 796,514 525,52 039,096,01 594,9 18 255,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 104,8 36,0 -- 112,5------36,0 500,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 231,4 6,6 -- 633,6------6,6 7 465,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 960,9 341,6 -- 1 089,6------341,6 1 664,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 142,3 892,1 -- 4 570,7------892,1 6 239,3

Részesedések beszerzése 3,3 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 656,9 318,6 -- 1 390,1------318,6 2 386,3

 / 7 Felújítások 3 174,6 106,3 -- 901,01 808,9629,563,5106,3 2 608,2

Ingatlanok felújítása 2 611,8 72,2 -- 713,1------72,2 2 164,6

Informatikai eszközök felújítása 2,0 -- -- ---------- 5,8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 35,1 11,5 -- 16,8------11,5 68,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 525,7 22,6 -- 171,1------22,6 368,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,1 10,0 -- 754,6777,2----10,0 787,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,4 -- -- 750,3-------- 751,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

16,7 10,0 -- 4,3------10,0 35,4

BEVÉTELEK 20 453,6 34 129,0 -- 38 210,07 669,32 036,1--34 129,0 43 834,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 965,3 21 568,8 -- 23 889,25 253,0----21 568,8 26 821,8

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

9,4 -- -- 12,3-------- 12,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6 955,9 21 568,8 -- 23 876,9------21 568,8 26 809,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 632,1 480,8 -- 601,3255,7----480,8 736,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXVI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

632,1 480,8 -- 601,3------480,8 736,5

4 Működési bevételek 8 961,0 7 849,3 -- 8 501,8--2 027,7--7 849,3 9 877,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 267,0 263,6 -- 340,6------263,6 292,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5 473,0 5 256,6 -- 5 050,8------5 256,6 6 639,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 175,5 168,3 -- 210,8------168,3 167,3

 / 4 Tulajdonosi bevételek 50,4 -- -- 73,4-------- 60,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 411,4 1 408,3 -- 1 392,2------1 408,3 1 805,4

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 287,9 547,2 -- 1 112,4------547,2 717,3

 / 8 Kamatbevételek 17,4 20,0 -- 10,1------20,0 22,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 177,3 47,8 -- 93,5------47,8 68,7

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 10,6 -- -- 23,0-------- 17,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 90,5 137,5 -- 195,0------137,5 86,7

5 Felhalmozási bevételek 9,2 1,0 -- 13,7--8,4--1,0 9,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- -- -- 0,1-------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9,2 1,0 -- 12,2------1,0 9,4

 / 4 Részesedések értékesítése -- -- -- 1,4-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 805,9 4 098,3 -- 5 165,72 186,7----4 098,3 6 285,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 805,9 4 098,3 -- 5 165,7------4 098,3 6 285,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 80,1 130,8 -- 38,3-26,1----130,8 104,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,4 10,2 -- 9,9------10,2 14,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72,7 120,6 -- 28,4------120,6 90,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45 157,9 -- -- 34 418,634 418,6------ 34 418,6

8 Maradvány igénybevétele 45 157,9 -- -- 34 418,634 418,6------ 34 418,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 45 157,9 -- -- 34 418,634 418,6------ 34 418,6

Maradvány igénybevétele 45 157,9 -- -- 34 418,634 418,6------ 34 418,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44 840,8 -- -- 34 031,6-------- 34 031,6

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 317,1 -- -- 387,0-------- 387,0

TÁMOGATÁSOK 24 252,7 -- -- 11 877,3--11 304,8572,5-- 11 877,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 24 252,7 -- -- 11 877,3--11 304,8572,5-- 11 877,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24 252,7 -- -- 11 877,3--11 304,8572,5-- 11 877,3

Központi, irányító szervi támogatás 24 252,7 -- -- 11 877,3--11 304,8572,5-- 11 877,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 232,0 -- -- 4 242,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

9 Finanszírozási kiadások 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

 / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

Belföldi értékpapírok kiadásai 724,2 -- -- 727,0727,0------ 727,0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXVI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Finanszírozási bevételek 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0

 / 1 Belföldi finanszírozás bevételei 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0

Belföldi értékpapírok bevételei 710,0 -- -- 724,2727,0------ 727,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34 418,7 -- -- -- -- -- -- -- 28 087,7

ELKH Támogatott Kutatóhelyek ( 01414 Multidiszciplináris alapkutatás )3

KIADÁSOK 5 298,1 3 091,4 -- 5 401,83 140,22 252,26,93 091,4 8 490,7

1 Működési költségvetés 4 930,2 3 088,3 -- 5 000,12 725,12 058,66,93 088,3 7 878,9

 / 1 Személyi juttatások 3 091,2 2 508,5 -- 3 202,3970,91 182,35,82 508,5 4 667,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 892,7 2 445,4 -- 2 945,8------2 445,4 4 411,0

Külső személyi juttatások 198,5 63,1 -- 256,5------63,1 256,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

651,4 451,1 -- 641,4276,3235,41,1451,1 963,9

 / 3 Dologi kiadások 1 157,3 128,7 -- 1 113,31 425,8640,9--128,7 2 195,4

Készletbeszerzés 351,8 41,2 -- 341,5------41,2 611,5

Kommunikációs szolgáltatások 30,9 4,0 -- 20,5------4,0 77,2

Szolgáltatási kiadások 366,8 38,0 -- 357,4------38,0 751,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 204,9 21,0 -- 208,7------21,0 373,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 202,9 24,5 -- 185,2------24,5 381,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,3 -- -- 43,152,1------ 52,1

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 -- -- 4,9-------- 10,3

Elvonások és befizetések 16,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14,2 -- -- 38,2-------- 41,8

2 Felhalmozási költségvetés 367,9 3,1 -- 401,7415,1193,6--3,1 611,8

 / 6 Beruházások 367,9 3,1 -- 401,7415,1193,6--3,1 611,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,2 -- -- 10,0-------- 34,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 113,8 1,3 -- 123,5------1,3 196,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 187,9 1,1 -- 194,7------1,1 263,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 64,0 0,7 -- 73,5------0,7 117,9

BEVÉTELEK 727,6 3 091,4 -- 3 549,2465,01,4--3 091,4 3 557,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 631,1 3 076,4 -- 3 468,2391,8----3 076,4 3 468,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

631,1 3 076,4 -- 3 468,2------3 076,4 3 468,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18,9 -- -- 57,457,4------ 57,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18,9 -- -- 57,4-------- 57,4

4 Működési bevételek 32,6 15,0 -- 7,4--1,0--15,0 16,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 23,1 11,8 -- 6,0------11,8 11,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7,4 3,2 -- 0,4------3,2 3,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- 0,4-------- 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XXXVI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,8 -- -- 0,6-------- 0,6

5 Felhalmozási bevételek 4,0 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése 4,0 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,4-------- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 41,0 -- -- 15,815,8------ 15,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41,0 -- -- 15,8-------- 15,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 920,6 -- -- 2 675,22 675,2------ 2 675,2

8 Maradvány igénybevétele 1 920,6 -- -- 2 675,22 675,2------ 2 675,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 920,6 -- -- 2 675,22 675,2------ 2 675,2

Maradvány igénybevétele 1 920,6 -- -- 2 675,22 675,2------ 2 675,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 920,6 -- -- 2 675,2-------- 2 675,2

TÁMOGATÁSOK 5 325,0 -- -- 2 257,8--2 250,86,9-- 2 257,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 325,0 -- -- 2 257,8--2 250,86,9-- 2 257,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 325,0 -- -- 2 257,8--2 250,86,9-- 2 257,7

Központi, irányító szervi támogatás 5 325,0 -- -- 2 257,8--2 250,86,9-- 2 257,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 680,0 -- -- 695,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 675,1 -- -- -- -- -- -- -- 3 080,4
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/00/00/00 Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága 

(380528)

Új elem

Indoklás: 30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
a központi költségvetés címrendjének módosításáról.

02/00/00/00 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek Címrendi változás

Indoklás: 30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
a központi költségvetés címrendjének módosításáról.

Eredeti szerkezet: 33 03/00/00/00 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

03/00/00/00 ELKH Támogatott Kutatóhelyek (329873) Címrendi változás

Indoklás: 30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
a központi költségvetés címrendjének módosításáról.

Eredeti szerkezet: 33 04/00/00/00 MTA Támogatott Kutatóhelyek
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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 2019. évben

XXXVI.  fejezet

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 666 118 22658

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 438 594 128183

A, B fizetési osztály összesen 374 423 984165

C, D fizetési osztály összesen 1 807 826 783554

E - J fizetési osztály összesen 4 545 073 7211 038

kutató, felsőoktatásban oktató 15 183 551 9252 930

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 24 015 588 7674 928

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

3 742 8571

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

76 141 05416

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

15 400 0001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 95 283 91118

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 24 110 872 6784 946

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

04 987

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 05 587

Üres álláshelyek száma az időszak végén 058

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

04 946

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

856 550 651129

4674



     
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 2019. évben

XXXVI.  fejezet

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

1 Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

3 742 8571

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

47 224 2097

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

15 400 0001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 66 367 0669

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 66 367 0669

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

45

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 51

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

9

2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 645 981 48856

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 438 594 128183

A, B fizetési osztály összesen 374 423 984165

C, D fizetési osztály összesen 1 758 057 005530

E - J fizetési osztály összesen 4 412 315 500977

kutató, felsőoktatásban oktató 12 516 360 9132 322

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 21 145 733 0184 233

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

28 916 8459

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 28 916 8459

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 21 174 649 8634 242

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

4 247

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 627

Üres álláshelyek száma az időszak végén 58

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

4 242

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

856 550 651129

3 ELKH Támogatott Kutatóhelyek

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 20 136 7382

C, D fizetési osztály összesen 49 769 77824

E - J fizetési osztály összesen 132 758 22161

kutató, felsőoktatásban oktató 2 667 191 012608

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 2 869 855 749695

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 869 855 749695

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

695

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 909
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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 2019. évben

XXXVI.  fejezet

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

695
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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 1 139 187,0 millió forint volt 2019-ben, 
amely összeg 119 547,2 millió forinttal (11,7%-kal) haladja meg az 
1 019.639,8 millió forintos előirányzatot. Ezen belül a kamatkiadás 
1 100 520,8 millió forint volt, ami 111 194,2 millió forinttal (11,2%-kal) haladta meg a 
989 326,6 millió forintos előirányzatot. 

Az államadósság utáni kamatkiadásoknak az előirányzathoz viszonyított 
111 194,2 millió forintos többletkiadását a kedvező piaci helyzetben megvalósított, a 
tervezettet meghaladó csereaukciók, visszavásárlások, valamint a tervezetthez képest 
magasabb összegű és hosszabb futamidejű hiányt finanszírozó államkötvény és lakossági 
állampapír értékesítés okozta. A visszavásárlások és csereaukciók következtében a 
finanszírozási és a kamatkiadási szerkezet módosult, amely a tervezettnél alacsonyabb 
hozamszint és hitelkamatok mellett csökkentőleg hatott a kamatkiadásokra. 

2019-ben a költségvetés kamatbevételei 220 909,5 millió forinttal voltak magasabbak a 
tervezettnél, azaz a kiadások kisebb mértékben emelkedtek, mint a bevételek. 
A nettó kamatkiadás 109 715,3 millió forint összeggel maradt el a tervezettől. 
A nettó eredményszemléletű kamatkiadás 992 382,5 millió forint volt 2019-ben, ami 
6,4 %-kal növekedett a tervezett 932 401,7 millió forinthoz képest. 

1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 
 
A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 547,3 millió forinttal lettek magasabbak az 
előirányzatnál, és 185 997,2 millió forintot tettek ki. A devizában fennálló hiteleknél 
2706,1 millió forint kiadáscsökkenés, míg a devizakötvényeknél 3969,4 millió forint 
kiadásnövekedés keletkezett. A devizakötvényeknél a tervekben nem szereplő, eredetileg 
2020-ban és 2021-ben lejáró devizakötvény-visszavásárlások – amik célja az ezen évek 
devizalejáratainak csökkentése volt - okozták a kamatkiadás növekedést, mivel a 
visszavásárolt devizakötvények előrehozott kamatfizetésére került sor. E műveletek 
csökkentették a 2020-ban és 2021-ben esedékes kamat kifizetéseket. 
A kamatkiadást növelte továbbá az ún. mark-to-market betétek utáni negatív kamatok 
összege. 

2019-ben az euró átlagos árfolyama 325,35 Ft/euró volt, ami jelentősen gyengébb az 
előirányzatkor tervezett 311,30 Ft/eurónál, ami szintén emelte a tervhez képest a deviza 
kamatkiadások nagyságát. 2019. december 31-én a tervezett árfolyamhoz képest ennél 
nagyobb mértékű gyengülés következett be, a forint az évet a 330,52 Ft/euró árfolyammal 
zárta. 

A devizahitelek kamatelszámolásai címsoron a kifizetett kamatok összesen 
2706,1 millió forinttal lettek alacsonyabbak a tervezettnél, és 21 321,9 millió forintot 
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tettek ki. E címsoron található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett 
hosszú lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése, az egyéb devizahitelek, 
azaz a korábbi években átvállalt hitelek kamatai és máshova nem sorolt 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 840,9 millió forinttal lettek magasabbak a tervezettnél, és 
20 988,6 millió forintot tettek ki. A növekedést alapvetően a tervekhez képesti magas 
átlag árfolyam okozta. A 2019. év végén 0%-os kamatozású volt az összes devizahitel 
14,8%-a. 

Az Európai Beruházási Banktól felvett devizahitelek után fizetett kamatok összege 
18 882,3 millió forintot tett ki, ami 4,0%-kal magasabb az eredeti előirányzathoz képest. 
A tervezettnél 722,3 millió forinttal magasabb devizakamat kizárólag az 
árfolyamváltozás kedvezőtlen hatásának eredménye. 

Az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felvett hitelek esetében is az árfolyam gyengülése 
eredményezte a kiadások növekedését. Ezen a soron 118,6 millió forinttal lett magasabb a 
kamatkiadás, és 2106,3 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 91,5 millió forint összegben, ami a kamatszint csökkenés 
következtében 214,9 millió forinttal kisebb a tervezettnél. 
Az egyéb devizahitelek között került szintén elszámolásra a Paks 2 beruházással 
kapcsolatos hitel utáni kamatfizetés is. 3332,1 millió forinttal kisebb kamatkiadás 
jelentkezett ezen az előirányzaton, mivel a Paks 2 beruházással kapcsolatban 2019 
márciusban és májusban lehívott hitelrészek még októberben előtörlesztésre kerültek, így 
a kamatfizetési időszak a tervezettnél rövidebb lett 2019-ben. 

A központi költségvetés által kibocsátott nemzetközi devizakötvények után 
159 938,8 millió forint összegű kamatkiadást fizetett a központi költségvetés. A 
tervekhez képest 2477,8 millió forinttal magasabb összeg egyrészt a tervhez képest 
kedvezőtlenebb devizaárfolyam, másrészt a tervekben nem szereplő devizakötvény 
visszavásárlások eredménye. A kedvező likviditási helyzetre tekintettel és a 
devizalejáratok csökkentése érdekében, az év során jelentős összegben 269,7 milliárd 
forint értékben visszavásárlásra kerültek 2020-ban és 2021-ben lejáró devizakötvények. 
A 2019. évre tervezett, de nem kibocsátott devizakötvény miatti volumenhatás mérsékelte 
a kamatkiadásokat, azonban a visszavásárlások és a gyengébb árfolyam növelően 
hatottak a kamatkiadásokra. 

A belföldi devizakötvény, azaz a Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP) kamata 
5372,1 millió forintot tett ki 2019-ben, amely a terveket jelentősen meghaladó 
értékesítésnek köszönhetően 1491,6 millió forinttal magasabb a tervezettnél. 

Elszámolásra került 635,6 millió forint negatív kamat a máshová nem sorolható egyéb 
devizaműveletek kamatelszámolása soron, ami az előirányzathoz képest 716,0 millió 
forint kamatkiadás csökkenést jelent. Ezen a soron nagyrészt a külön előirányzattal nem 
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rendelkező ún. mark-to-market betétek utáni kamatok összege jelenik meg, de ugyanitt 
kerül elszámolásra a rulírozó hitelek igénybevétele után megfizetett kamatok összege is. 
A deviza államadósság kockázatainak csökkentése érdekében az ÁKK Zrt. 
swapműveleteket köt. A nemzetközi piaci szokványok alapján a swap műveletek miatt 
fennálló partnerkockázatok csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének 
megfelelő fedezetet (betétet) helyeznek el egymásnál, amiből az adósságállomány részét 
képezik az ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél elhelyezésre került fedezeti összegek (az 
ún. mark-to-market betétek) az egyéb kötelezettségek soron. A partnerek folyamatosan 
jelentős összegű devizabetétet helyeztek el, ezen betétekre a negatív pénzpiaci kamatok 
miatt az azokat elhelyező bankok fizették az említett kamatbevételt, ami kamatkiadás 
csökkentésként lett elszámolva. 
 
2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatkiadásai 
 
A forintadósság kamatkiadásai 2019-ben 914 523,6 millió forintot tettek ki, amely 
110 646,9 millió forinttal nagyobb az előirányzatnál. 

A forinthitelek kamatkiadása összességében 2363,2 millió forinttal kisebb az 
előirányzatnál, és 25 652,4 millió forintot tett ki. A kiadáscsökkenés a tervezettől eltérő 
lehívások, valamint a hozamhatás eredményeként valósult meg. Az összes hiteleken belül 
kisebb súllyal bíró Európa Tanács Fejlesztési Banktól lehívott hitelek esetében elsősorban 
a volumenhatás növelte a kiadásokat, amelyet a kamatszint kismértékű növekedése is 
támogatott, ennek következtében a tényleges kamatkiadás 227,8 millió forinttal 
magasabb volt a tervezettnél. Az Európai Beruházási Banktól felvett projektfinanszírozó 
hitelek esetében 2591,1 millió forintos kamatmegtakarítás mutatkozott, mivel a 
kamatszint lényegesen kedvezőbben alakult a tervezettnél, és ez ellensúlyozta a lehívások 
tervektől eltérő nagysága miatti kismértékű kamatnövekedést. 

A forint államkötvények kamatkiadásai 804 469,9 millió forintot tettek ki 2019-ben, 
amely 112 883,5 millió forinttal magasabb az előirányzatnál. A kamatkiadások 
alapvetően a megemelt kibocsátások, kötvénycsereaukciók és visszavásárlások 
következtében nőttek, illetve a jelentősen megnövekedett lakossági értesítések is 
érdemben emelték a kamatot. 

Az államkötvények kamatkiadásai 16,3%-kal, azaz 112 910,9 millió forinttal haladták 
meg az előirányzatot, és 804 446,4 millió forintot tettek ki. A többletkiadásokat 
elsősorban két ellentétes irányú hatás befolyásolta: a kedvező piaci helyzetben a terveket 
jelentősen 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 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. 
Az államkötvény kamatkiadásain belül a lakossági államkötvények kamata 13 772,6 
millió forinttal meghaladta a tervezett kamatkiadást, és 170 149,3 millió forint volt. 
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2018-19-ben a futamidő hosszabbítás keretében a tervezetthez képest lényegesen nőtt a 
lakossági kötvények értékesítése, ami részben egy új, a befektetők igényeihez 
alkalmazkodó lakossági állampapír, a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) 
kibocsátását is jelenti. A rendkívül sikeres MÁP Plusz értékesítéshez hozzájárult, hogy a 
lakossági befektetők a lejáró állampapírjaikat döntően MÁP Plusz értékpapírba fektették 
be. Egyrészt azért, mert az év során a lakossági portfólió egyszerűsítése következtében 
megszüntetésre került négy korábbi lakossági állampapír értékesítése, másrészt mert a 
MÁP Plusz rendkívül kedvező megtakarítási lehetőséget biztosít a befektetők számára. 

A nem piaci értékesítésű államkötvények 23,5 millió forintos kamatkiadása 
27,4 millió forinttal lett kisebb az előirányzatnál, köszönhetően a változó kamatozású 
államkötvények – a tervezetthez képest is - csökkenő hozamának. 

A kincstárjegyek 84 465,4 millió forint összegű kamatkiadása 1498,4 millió forinttal 
magasabb a tervtől. Ezen belül a diszkontkincstárjegyek után kifizetett 
2670,9 millió forint kamat 6051,3 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat összege. 
A diszkontkincstárjegyek esetében ez a megtakarítás 2019-ben a tervezetthez képest 
nagyobb KESZ likviditás miatt csökkentett állomány és a hozamok tartósan alacsony 
szinten maradása miatti megtakarításként alakult ki. A lakossági kincstárjegyek 
kamatkiadása 81 794,5 millió forintot tett ki, amely 7549,8 millió forinttal magasabb a 
tervekhez képest. A növekedés nagyrészt a tervezettnél nagyobb mértékben emelkedő 
lakossági hozamok eredményezték, amelyek 8319,7 millió forinttal növelték a kiadást. 
Ezt a kamathatást kismértékben ellensúlyozta, hogy a tervhez képest a kincstárjegyek 
iránt alacsonyabb lakossági kereslet mutatkozott, amely összesen 770,0 millió forinttal 
csökkentette a kiadásokat, mivel a kincstárjegyek vásárlásától a lakossági kötvények – 
beleértve a rendkívül népszerű MÁP Plusz - felé terelődött a lakossági kereslet. 

Likviditáskezelési tevékenység keretében a napvégi Kincstári Egységes Számla (KESZ) 
sávban tartására szolgálnak a repóügyletek. 64,1 millió forint negatív kamatkiadás 
keletkezett 2019-ben, amely az aktív repó állomány magas szintjének, valamint a 
pénzpiaci kamatszint nagymértékű csökkenésnek köszönhetően 1371,9 millió forinttal 
alulmaradt a tervezetthez képest. 
 
3. Cím: Egyéb költségek 
 
Az adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai cím együttes összege 
38 666,2 millió forintot tett ki, amely 8353,0 millió forinttal nagyobb kiadást jelentett az 
előirányzathoz képest. Ezen a címen az állam a forint- és deviza elszámolások, rulírozó 
devizahitelek rendelkezésre tartási díja, állampapír és devizakötvény 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 adósságkezelés költségeinek előirányzatait is. Az előirányzatot meghaladó 
teljesülés döntően a terveket nagymértékben meghaladó lakossági értékesítéshez 
kapcsolódó (értékesítési) jutalékkiadások növekedésének tudható be. 
A piaci kibocsátásokhoz, hitelfelvételekhez kapcsolódó forint- és devizajutalékok 
33 363,0 millió forintot tettek ki 2019-ben, amelyek a tervekhez képest 
6223,7 millió forinttal lettek magasabbak. A forintjutalékok a lakossági értékpapírok 
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nettó értékesítésének jelentős növekedése következtében 7626,9 millió forinttal lettek 
magasabbak a tervekhez képest. A lakossági állampapírok után kifizetett értékesítési 
jutalékok összege így 32 231,1 millió forintot tett ki. 2019-ben sor került a lakossági 
állampapírok értékesítése után fizetett forgalmazói jutalékrendszer átalakítására, 
amelynek eredményeképpen nem az értékesített mennyiség alapján, hanem a 
forgalmazóknál lévő lakossági ügyfélállomány arányában történik a jutalék 
meghatározása. 

A devizajutalékok összege 1403,2 millió forinttal alulmaradt a tervekhez képest, és 
1131,9 millió forintot tett ki. A csökkenést az okozta, hogy a tervekben szereplő 
nemzetközi devizakötvény kibocsátásra nem került sor 2019-ben. A tervekhez képest 
nagyobb összegű belföldi P€MÁP devizakötvény kibocsátás növelte a jutalék kifizetések 
összegét, kismértékben ellensúlyozva előbbi hatását. 

Az állampapírok lakossági értékesítését támogató kommunikációs kiadások összege 
4079,3 millió forintot tett ki, ami 2129,3 millió forinttal meghaladja az előirányzat 
összegét. A megnövelt összegre a lakossági állampapírértékesítés volumenének növelése 
érdekében a 2019-ben bevezetett Magyar Állampapír Plusz és a nyomtatott MÁP Plusz 
fokozott marketing támogatása érdekében volt szükség. Az adósságkezelés költségei az 
előirányzattal egyezően 1223,9 millió forintot tettek ki. 
 

BEVÉTELEK 
 
A központi költségvetés adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
bevételi összege 258 372,3 millió forint volt, amely 220 909,5 millió forint többlet-
bevételt jelent a költségvetési előirányzathoz képest. A túlteljesítéshez a forintadósság és 
követelések kamatbevételi többlete 221 636,1 millió forinttal járult hozzá, a deviza 
kamatbevétel azonban 728,8 millió forinttal elmaradt a tervezettől. Az adósság és 
követeléskezelés kapcsán felmerült bevétel 2,1 millió forinttal járult hozzá, a fejezet 
kamatbevételeihez. 
 
1. Cím: Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
 
A devizában fennálló kamatbevételek és követelések összege lényegesen alacsonyabban 
alakult az előirányzathoz képest. A költségvetési előirányzat eredetileg 129,6 millió forint 
összegű kamatbevétellel számolt, ehhez képest a tényleges negatív bevétel 
598,7 millió forintot ért el. 

A belföldi devizakötvény, a P€MÁP kamatbevétel összege 571,2 millió forinttal 
magasabb a tervezetnél, összesen 700,8 millió forintos bevétel teljesült. A deviza 
kamatbevétel e címsorán a bevétel a P€MÁP értékesítése során elszámolt felhalmozott 
kamatbevételből és a visszaváltáskor elszámolt árfolyamnyereségből származott. Az év 
folyamán a P€MÁP tervezettnél 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 91 952,5 millió forint volt, a 
tervezett 31 130,0 millió forinttal szemben. 
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Az egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai címen kerültek elszámolásra a máshová 
nem sorolható devizaműveletekhez kapcsolódó kamatelszámolások. Az FX swap 
műveletek, a mark-to-market betétműveletek utáni kamatelszámolások, a negatív 
kamatelszámolások, amelyek negatív bevételei 1300,0 millió forintot tettek ki 2019-ben. 
A negatív bevétel oka, hogy a tervezés során figyelembevett euro-piaci kamatszintek az 
év során tovább csökkentek, valamint a jelentős pénzpiaci kamatcsökkentések 
következtében az MNB-nél elhelyezett betétekre negatív kamatláb került felszámításra. 
 
2. Cím: Forintban fennálló adósság és követelések kamatbevételei 
 
A forint államadósságból- és követelésekből származó kamatbevételek jelentős összeget, 
258 969,3 millió forint bevételt értek el 2019-ben. A 221 636,1 millió forintos 
túlteljesülés döntően az államkötvény aukciókhoz és csereaukciókhoz kapcsolódik. Az 
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 227 223,5 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 
6338,6 millió forinttal maradt el a tervtől, az újonnan kibocsátott Magyar Állampapír 
Plusz tervezettől eltérő kamatperiódusából és kibocsátási módjából fakadóan. 

A kincstárjegyek felhalmozott kamata 157,4 millió forintot tett ki, ami a kincstári 
hálózatban visszaváltott kincstárjegyek többletbevétele. A repóműveletekhez kapcsolódó 
kamatbevétel 229,0 millió forintot ért el, amely a tervekhez képest alacsony 
hozamszintnek köszönhetően 100,9 millió forinttal kisebb a tervezetthez képest. 

A kamatbevételek további tétele a Kincstári Egységes Számla után az MNB által fizetett 
kamatból származik, amely a HUFONIA index mértékével megegyező kamatot jelent. Az 
elmúlt években nullához közeli negatív kamatot jelentett, így ezen a címen előirányzat 
tervezésére nem került sor. A pozitív kamatoknak köszönhetően azonban 2019-ben 
694,7 millió forint kamatbevétel keletkezett ezen a jogcímen, ami jelentős növekedést 
jelent a korábbi évekhez képest. 
 
3. Cím: Egyéb költségek 
 
Az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 
2,1 millió forint összegű bevétel keletkezett, amely a magyar állampapírok 
népszerűsítését célzó 2018. évi marketingforgalomhoz kapcsolódóan utólag adott 
engedmény elszámolása. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK 1 080 794,7 1 019 639,8 -- 1 139 187,0-----7 500,01 019 639,8 1 012 139,8

3. Központi előirányzat 1 080 794,7 1 019 639,8 -- 1 139 187,0-----7 500,01 019 639,8 1 012 139,8

1 080 794,7 1 019 639,8 -- 1 139 187,0-----7 500,01 019 639,8 1 012 139,8

BEVÉTELEK 120 545,2 37 462,8 -- 258 372,3------37 462,8 37 462,8

3. Központi előirányzat 120 545,2 37 462,8 -- 258 372,3------37 462,8 37 462,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. 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 20 686,3 20 147,7 -- 20 988,6------20 147,7 20 147,7

1 Működési költségvetés 20 686,3 20 147,7 -- 20 988,6------20 147,7 20 147,7

 / 3 Dologi kiadások 20 686,3 20 147,7 -- 20 988,6------20 147,7 20 147,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 686,3 20 147,7 -- 20 988,6------20 147,7 20 147,7

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 1

KIADÁSOK 152,6 306,4 -- 91,5------306,4 306,4

1 Működési költségvetés 152,6 306,4 -- 91,5------306,4 306,4

 / 3 Dologi kiadások 152,6 306,4 -- 91,5------306,4 306,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 152,6 306,4 -- 91,5------306,4 306,4

Egyéb devizahitelek ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 3

KIADÁSOK 562,1 3 573,9 -- 241,8------3 573,9 3 573,9

1 Működési költségvetés 562,1 3 573,9 -- 241,8------3 573,9 3 573,9

 / 3 Dologi kiadások 562,1 3 573,9 -- 241,8------3 573,9 3 573,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 562,1 3 573,9 -- 241,8------3 573,9 3 573,9

Devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21

Nemzetközi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 1

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 1

KIADÁSOK 175 395,9 157 461,0 -- 159 938,8------157 461,0 157 461,0

1 Működési költségvetés 175 395,9 157 461,0 -- 159 938,8------157 461,0 157 461,0

 / 3 Dologi kiadások 175 395,9 157 461,0 -- 159 938,8------157 461,0 157 461,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 175 395,9 157 461,0 -- 159 938,8------157 461,0 157 461,0

Belföldi devizakötvények ( 15011 Államadósság kezelése )21 2

Devizakötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 2 1

KIADÁSOK 4 190,1 3 880,5 -- 5 372,1------3 880,5 3 880,5

1 Működési költségvetés 4 190,1 3 880,5 -- 5 372,1------3 880,5 3 880,5

 / 3 Dologi kiadások 4 190,1 3 880,5 -- 5 372,1------3 880,5 3 880,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 190,1 3 880,5 -- 5 372,1------3 880,5 3 880,5

BEVÉTELEK 303,8 129,6 -- 700,8------129,6 129,6

4 Működési bevételek 303,8 129,6 -- 700,8------129,6 129,6

 / 8 Kamatbevételek 303,8 129,6 -- 700,8------129,6 129,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )31

KIADÁSOK -490,8 80,4 -- -635,6------80,4 80,4

1 Működési költségvetés -490,8 80,4 -- -635,6------80,4 80,4

 / 3 Dologi kiadások -490,8 80,4 -- -635,6------80,4 80,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -490,8 80,4 -- -635,6------80,4 80,4

BEVÉTELEK -690,3 -- -- -1 300,0-------- --

4 Működési bevételek -690,3 -- -- -1 300,0-------- --

 / 8 Kamatbevételek -690,3 -- -- -1 300,0-------- --

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 25 575,9 28 015,6 -- 25 652,4-----2 000,028 015,6 26 015,6

1 Működési költségvetés 25 575,9 28 015,6 -- 25 652,4-----2 000,028 015,6 26 015,6

 / 3 Dologi kiadások 25 575,9 28 015,6 -- 25 652,4-----2 000,028 015,6 26 015,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 575,9 28 015,6 -- 25 652,4------28 015,6 26 015,6

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 620 089,5 535 158,8 -- 634 297,1-----500,0535 158,8 534 658,8

1 Működési költségvetés 620 089,5 535 158,8 -- 634 297,1-----500,0535 158,8 534 658,8

 / 3 Dologi kiadások 620 089,5 535 158,8 -- 634 297,1-----500,0535 158,8 534 658,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 620 089,5 535 158,8 -- 634 297,1------535 158,8 534 658,8

BEVÉTELEK 110 920,3 25 495,0 -- 252 718,5------25 495,0 25 495,0

4 Működési bevételek 110 920,3 25 495,0 -- 252 718,5------25 495,0 25 495,0

 / 8 Kamatbevételek 110 920,3 25 495,0 -- 252 718,5------25 495,0 25 495,0

Lakossági kötvények ( 15011 Államadósság kezelése )22 1 2

KIADÁSOK 126 378,8 156 376,7 -- 170 149,3------156 376,7 156 376,7

1 Működési költségvetés 126 378,8 156 376,7 -- 170 149,3------156 376,7 156 376,7

 / 3 Dologi kiadások 126 378,8 156 376,7 -- 170 149,3------156 376,7 156 376,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 126 378,8 156 376,7 -- 170 149,3------156 376,7 156 376,7

BEVÉTELEK 9 839,1 11 508,3 -- 5 169,7------11 508,3 11 508,3

4 Működési bevételek 9 839,1 11 508,3 -- 5 169,7------11 508,3 11 508,3

 / 8 Kamatbevételek 9 839,1 11 508,3 -- 5 169,7------11 508,3 11 508,3

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22 2

KIADÁSOK 7,8 50,9 -- 23,5------50,9 50,9

1 Működési költségvetés 7,8 50,9 -- 23,5------50,9 50,9
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 / 3 Dologi kiadások 7,8 50,9 -- 23,5------50,9 50,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7,8 50,9 -- 23,5------50,9 50,9

Kincstárjegyek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )32

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 1

KIADÁSOK 845,2 8 722,2 -- 2 670,9-----5 000,08 722,2 3 722,2

1 Működési költségvetés 845,2 8 722,2 -- 2 670,9-----5 000,08 722,2 3 722,2

 / 3 Dologi kiadások 845,2 8 722,2 -- 2 670,9-----5 000,08 722,2 3 722,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 845,2 8 722,2 -- 2 670,9------8 722,2 3 722,2

BEVÉTELEK 3,1 -- -- 1,5-------- --

4 Működési bevételek 3,1 -- -- 1,5-------- --

 / 8 Kamatbevételek 3,1 -- -- 1,5-------- --

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 2

KIADÁSOK 75 035,1 74 244,7 -- 81 794,5------74 244,7 74 244,7

1 Működési költségvetés 75 035,1 74 244,7 -- 81 794,5------74 244,7 74 244,7

 / 3 Dologi kiadások 75 035,1 74 244,7 -- 81 794,5------74 244,7 74 244,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 75 035,1 74 244,7 -- 81 794,5------74 244,7 74 244,7

BEVÉTELEK 87,9 -- -- 155,9-------- --

4 Működési bevételek 87,9 -- -- 155,9-------- --

 / 8 Kamatbevételek 87,9 -- -- 155,9-------- --

Repóügyletek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )42

KIADÁSOK -66,5 1 307,8 -- -64,1------1 307,8 1 307,8

1 Működési költségvetés -66,5 1 307,8 -- -64,1------1 307,8 1 307,8

 / 3 Dologi kiadások -66,5 1 307,8 -- -64,1------1 307,8 1 307,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -66,5 1 307,8 -- -64,1------1 307,8 1 307,8

BEVÉTELEK 79,7 329,9 -- 229,0------329,9 329,9

4 Működési bevételek 79,7 329,9 -- 229,0------329,9 329,9

 / 8 Kamatbevételek 79,7 329,9 -- 229,0------329,9 329,9

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )52

BEVÉTELEK -18,6 -- -- 694,7-------- --

4 Működési bevételek -18,6 -- -- 694,7-------- --

 / 8 Kamatbevételek -18,6 -- -- 694,7-------- --

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )3

Jutalékok és egyéb költségek ( 15011 Államadósság kezelése )13

Deviza elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 1

KIADÁSOK 2 459,9 2 535,1 -- 1 131,9------2 535,1 2 535,1

1 Működési költségvetés 2 459,9 2 535,1 -- 1 131,9------2 535,1 2 535,1

 / 3 Dologi kiadások 2 459,9 2 535,1 -- 1 131,9------2 535,1 2 535,1
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Szolgáltatási kiadások 2 459,9 2 535,1 -- 1 131,9------2 535,1 2 535,1

Forint elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 2

KIADÁSOK 26 845,1 24 604,2 -- 32 231,1------24 604,2 24 604,2

1 Működési költségvetés 26 845,1 24 604,2 -- 32 231,1------24 604,2 24 604,2

 / 3 Dologi kiadások 26 845,1 24 604,2 -- 32 231,1------24 604,2 24 604,2

Szolgáltatási kiadások 26 845,1 24 604,2 -- 32 231,1------24 604,2 24 604,2

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1-------- --

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

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

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások ( 15011 Államadósság kezelése )23

KIADÁSOK 1 936,0 1 950,0 -- 4 079,3------1 950,0 1 950,0

1 Működési költségvetés 1 936,0 1 950,0 -- 4 079,3------1 950,0 1 950,0

 / 3 Dologi kiadások 1 936,0 1 950,0 -- 4 079,3------1 950,0 1 950,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 936,0 1 950,0 -- 4 079,3------1 950,0 1 950,0

BEVÉTELEK 20,2 -- -- 2,1-------- --

4 Működési bevételek 20,2 -- -- 2,1-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,2 -- -- 2,1-------- --

Adósságkezelés költségei ( 15011 Államadósság kezelése )33

KIADÁSOK 1 191,7 1 223,9 -- 1 223,9------1 223,9 1 223,9

1 Működési költségvetés 1 191,7 1 223,9 -- 1 223,9------1 223,9 1 223,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 191,7 1 223,9 -- 1 223,9------1 223,9 1 223,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 191,7 1 223,9 -- 1 223,9------1 223,9 1 223,9
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Szerkezeti változás a 2019. 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 2018-ban és 2019 során is. Ebből kifolyólag, 
az óvatosság elve alapján nem került tervezésre ezen a soron bevétel 2019-ban. A 
tényadatokat tekintve összességében kismértékű kamat kamatbevétel keletkezett 
2019 során.
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