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Tisztelt Médiatanács! 

 

Jelen előterjesztés az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót tárja 

a Médiatanács elé. Az előterjesztés a támogatási alszámla pénzügyi egyenlegének rendezését 

is bemutatja. 

 

I. A 2016. évi költségvetés teljesítése 

A költségvetés teljesüléséről készített beszámolót a határozati javaslat 1. melléklete, a 

Költségvetési Bizottságnak beküldendő Indokolást a javaslat 2. melléklete tartalmazza. 

Az MTVA könyvvizsgálatával megbízott Dornhof Nagy und Partner Hungary Audit 

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. által készített véleményt az előterjesztés 2. melléklete 

tartalmazza. 

Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság 

2016. április 26-i ülésén tárgyalta (az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a FB határozatát). 

 

Az MTVA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 

224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A beszámolót is e szerint készíti 

el. A számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen 

beszámoló adatai leképezhetők. Jelen beszámolóval párhuzamosan készül a számviteli 

beszámoló, mely az MTVA működési kiadásait jelen beszámolónál részletesebben, 

átfogóbban, eredményszemléletben mutatja be. 
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II. A 2016. év végi záró pénzmaradvány 

2016. év végén az MTVA számláin található pénzmaradványokat és a rendelkezésre álló 

szabad hitelkeretet az alábbi táblázat foglalja össze: 

    

millió forint 

Záró pénzállomány  

2016. 12.31 
Összeg 

Kötelezettségvállalással 

terhelt  

Kötelezettségvállalással  

nem terhelt 

MTVA 

Főszámla*:   758,7 758,7 0,0 

  Egyéb tételek 737,5 737,5 0,0 

  

Költségvetésen kívüli 

tételek 21,2 21,2 0,0 

  

Törlesztésre 

elkülönített 0,0 0,0 0,0 

  Felújítási tartalék 0,0 0,0 0,0 

Támogatási 

alszámla:   1 040,3 2 251,5 -1 211,2 

  Digitális keret 0,0 0,0 0,0 

  céltámogatások 1 880,9 1 880,9 0,0 

  

Költségvetésen kívüli 

tételek 370,6 370,6 0,0 

  

Visszafizetett 

támogatások 16,4 0,0 16,4 

  

Támogatási célú 

összegek 

befektetésének 2015. 

évi hozama 3,6 0,0 3,6 

  Alszámla hiánya -1 231,3 0,0 -1 231,3 

Összesen:   1 799,0 3 010,2 -1 211,2 

* Az MTVA működési számlái. 

    

 

  

millió forint 

2016 záró pénzügyi források Összeg 

MTVA főszámla záró pénzállomány   758,7 

Támogatási alszámla záró pénzállomány   1 040,3 

Összes pénzeszköz   1 799,0 

Folyószámla hitelkeretből még 

felhasználható   3 090,6 

 
 

 

MTVA Főszámla záró pénzállomány 

Az MTVA főszámláján 758,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 

található december 31-én. Ebből 21,2 millió forint óvadékként, valamint 737,5 millió forint a 

szállítói kötelezettségek fedezetéül szolgál.  
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Támogatási alszámla 

A támogatási alszámla egyenlege a rendelkezésre álló források felhasználása miatt a 

kötelezettségvállalással terhelt maradványnak csak egy részére nyújt fedezetet. Az alszámla 

egyenlegének alakulása és a hiány finanszírozása az alábbiakban bemutatásra kerül.  

 

Céltámogatások 

A Médiatanács a 2016. év során a keretemelésekkel együtt 3.153,0 millió forint összegben írt 

ki új pályázati felhívásokat.  

A tárgyévben 2.842,0 millió forint céltámogatás lett ténylegesen kifizetve. További 91,8 

millió forintot tettek ki a pályáztatással kapcsolatosan felmerült azon költségek, melyekre 

szintén ez az előirányzat nyújtott fedezetet.  

Az egyes pályázati keretösszegek változásainak, továbbá a támogatottakra kirótt 

szankcióknak a hatásait is számításba véve a céltámogatási előirányzat 

kötelezettségvállalással terhelt 2016. évi maradványa 1.893,2 millió forint, ebből a támogatási 

alszámla 1.880,9 millió forintra nyújt fedezetet. 

A 2015-ös zárszámadás során a 2016-os előirányzat a kötelezettségvállalással terhelt 

maradvánnyal valamint az egyéb módosításokkal nem került megemelésre. 

 

Jelen előterjesztés III. fejezetében részletezettek szerint a támogatási alszámla 1.231,3 millió 

forint hiányt mutat. Az alszámla hiányának rendezésére a Mecenatúra Igazgatóság és a 

Gazdasági Igazgatóság között lefolytatott egyeztetések alapján, ütemezetten kerül sor. A 

2016-os évben az alszámla feltöltésére a főszámláról 1.340,0 millió forint került átvezetésre, 

valamint az áfa finanszírozás kapcsán 33,4 millió forint a főszámláról lett teljesítve, 

finanszírozva ezzel az alszámlát.  
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III. A támogatási alszámla rendezése 

 

Előzmények 

Az MTVA Gazdálkodási és Kezelési szabályzatát a Médiatanács az 1820/2011. (XII. 14.) 

számú határozattal fogadta el. Abban a támogatási alszámla tekintetében a korábban kialakult 

gyakorlatot szövegezte meg.  

E szerint az MTVA-nak a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok, 

az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek, továbbá 

az új magyar filmalkotások támogatására előirányzott pénzeszközeit – ideértve ezen 

pénzeszközök korábbi évekről származó maradványait, illetve az ezen pénzeszközök 

befektetéséből származó kamatokat is –, továbbá a Médiatanács eseti döntése szerinti egyéb 

pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített támogatási alszámlán kell 

kezelni. (GKSZ 4. § (3))  

A (3) bekezdésben szereplő támogatási összegek fedezetéül elsődlegesen a Szabályzat 2. §-

ának a) – d) és g) pontjaiban szereplő források szolgálnak. Az ezen bevételi jogcímekhez 

kapcsolódó pénzforgalmat a (3) bekezdés szerinti elkülönített támogatási alszámlán kell 

bonyolítani. (GKSZ 4. § (4)) 

A hivatkozott 2. § a) – d) pontok az NMHH által beszedett és továbbutalt bevételeket 

takarják. 

A támogatási célú források jelentik a fedezetet a Médiatanács által hozott támogatási döntések 

alapján megkötött támogatási szerződésekben rögzített fizetési kötelezettségekre és 

pályáztatási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra (bírálóbizottságok díjazása, 

közjegyző, hirdetések, stb.). 

 

Egyenleg levezetése 

Az éves teljesülések ismeretében – az előző évek zárszámadásai logikájának megfelelően – 

meghatároztuk a támogatási alszámla 2016. december 31-én elvárt egyenlegét.  

Ez a támogatási pénzeszközök tekintetében azok nyitó egyenlegéből valamint a jelen 

előterjesztésben javasolt korrekciós összegekből áll. A korrigált támogatási előirányzat 

4.814,8 millió forint.  

Az alszámlán kezelt, átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséből az idei évben 3,6 millió 

forint hozamot realizáltunk pénzforgalmi szemléletben. A korábban megítélt, azonban 

visszakövetelt támogatásokból eredő visszafizetések 16,4 millió forintot tesznek ki.  

A támogatási alszámla elvárt egyenlegét növeli az ún. költségvetésen kívüli tételek – 

óvadékok, függő pályázati díjak – összege is, amely 370,6 millió forint.  

Ezt az egyenleget csökkentik a 2016. december 31-ig támogatásra kifizetett összegek, melyek 

2.842,0 millió forintot tesznek ki, illetve a pályázatok bírálatának költségei, amelyek 91,8 

millió forint összegben teljesültek.  

A támogatási alszámla 2016. december 31-én elvárt egyenlege így 2.271,6 millió forint.  

A pénzeszközben a támogatási alszámlán lévő tényleges egyenleg 2016. december 31-én 

1.040,3 millió forint.  
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A támogatási alszámla tényleges egyenlege a számítás szerint 1.231,3 millió forinttal 

kevesebb mint az elvárt egyenleg.  

 

Támogatási alszámla egyenlegének levezetése 

    

adatok millió forintban 

1. 2016. 01.01 Nyitó (2.+3.+4.+5.) 1 669,8 

2.   Kötelezettség vállalás maradvány 1 641,8 

    Előirányzat emelés (jelen előterjesztésben javasolt)   

3.     

kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány 0,0 

4.     2015-ben visszafizetett támogatások 8,1 

5.     2015-ben realizált támogatási hozam 19,9 

     6. 2016 Céltámogatás előirányzat 3 145,0 

     7. 2016. évi korrigált előirányzat (1.+6.) 4 814,8 

8. 2016. december 31-ig folyósított támogatások 2 842,0 

9. Támogatási előirányzatból még meglévő pénzösszeg (7.-8.) 1 972,8 

     10. Elkülönített keret   0,0 

11.   Digitális keret 0,0 

     12. DKJ hozamok december 31-ig 3,6 

13. Visszakövetelt támogatások 16,4 

14. Költségvetésen kívüli tételek 370,6 

15. Pályáztatás költségei 91,8 

     
16. 

Támogatási alszámla kívánt egyenlege (9.+12.+13.+14.-15.) 

(9.+10.+12.+13.+14.-15) 
2 271,6 

     17. DKJ záró állomány december 31-én 0,0 

18. Kincstári alszámla záró egyenlege december 31-én 1 040,3 

19. A Támogatási alszámla tényleges egyenlege (17.+18.) 1 040,3 

     
20. Eltérés, rendezendő (16.-19.) 1 231,3 
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…./2017. (../..) számú Médiatanács döntés 

beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetésének módosított  

előirányzatairól, a költségvetés teljesüléséről  

1. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának 
„2.Médiaszolgáltatási díj” módosított bevételi előirányzatát 64,5 M Ft-tal növeli. 

2. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „3 pályázati díjak 
(támogatási, frekvencia). módosított bevételi előirányzatát 9,1 M Ft-tal csökkenti. 

3. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „4. 
Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat” módosított bevételi 
előirányzatát 10,8 M Ft-tal növeli. 

4. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Forrás Mttv. 
134. § (5) bekezdése szerinti befizetések” módosított bevételi előirányzatát 7.000 M Ft-tal létrehozza.  

5. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „7.Egyéb 
céltámogatások” módosított bevételi előirányzatát 70,7 M Ft-tal létrehozza. 

6. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „8. Finanszírozott 
áfa visszatérítése” módosított bevételi előirányzatát 47,1 M Ft-tal létrehozza. 

7. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „9. Visszakövetelt 
támogatások” módosított bevételi előirányzatát 16,4 M Ft-tal létrehozza. 

8. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése bevételi oldalának „10. 
Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” módosított bevételi előirányzatát 2.653,9 M 
Ft-tal növeli. 

9. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának                            
„1.2 Médiatanács hivatali szervezete” kiadási előirányzatát 54,4 M Ft-tal megemeli. 

10. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „2.Média 
Mecenatúra támogatás”  kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 
1.641,8 M Ft-tal megemeli. 

11. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Média 
Mecenatúra támogatás”  kiadási előirányzatát a 2015-ben visszafizetett támogatások összegével 8,1 
M Ft-tal, valamint a támogatási célú összegek befektetésével elért 2015. évi hozammal 19,9 M Ft-tal 
megemeli. 

12. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát a 2015.évi reklámadó összegével 97,1 M Ft-tal 
megemeli.  

13. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA 
médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” módosított kiadási 
előirányzatát a 2015. évi költségvetés kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa terhére 479,0 
M Ft-tal megemeli. 

14. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA 
médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” módosított kiadási 
előirányzatát 3.191,8 M Ft-tal megemeli. 
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15. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Közszolgálati 
Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)” módosított kiadási előirányzatát 199,9 M Ft-tal megemeli. 

16. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „6. MTVA 
Digitalizációs Műhely Kft.” módosított kiadási előirányzatát 4,1 M Ft-tal megemeli. 

17. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „7. Közszolgálati 
Médiaakadémia Alapítvány.” módosított kiadási előirányzatát 71,5 M Ft-tal megemeli. 

18. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A 
Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa” módosított kiadási előirányzatát 
35,1 M Ft-tal megemeli. 

19. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „11. Egyéb 
céltámogatások felhasználása” módosított kiadási előirányzatát 70,7 M Ft-tal létrehozza. 

20. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „12. Forrás  Mttv. 
134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása” módosított kiadási előirányzatát 7.000 M Ft-
tal létrehozza. 

21. A Médiatanács úgy dönt, hogy az MTVA 2016. évi költségvetése kiadási oldalának „15. Átadott 
pénzeszközök, támogatások” módosított kiadási előirányzatát 31,1 M Ft-tal létrehozza. 

22. A Médiatanács úgy dönt, hogy elfogadja és az Országgyűlés elé terjeszti a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi költségvetésének teljesüléséről készített beszámolót és 
annak indokolását  

87.550,2 M Ft bevételi és  

88.501,2 M Ft kiadási főösszeggel,  

  - 951,0 M Ft költségvetésen kívüli pénzeszköz változással. 

A beszámoló és annak indokolása a döntés elválaszthatatlan 1-2. mellékletét képezik. 
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A döntési javaslat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet 

Főtáblák 

 

 

A MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

TELJESÍTÉSE 
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1. Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal 

        adatok millió forintban 

      

 I. BEVÉTELEK 

2016 

      

eredeti 

előirányzat 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

1.   Közszolgálati hozzájárulás  69 861,0 69 861,0 69 861,0 

2.   Médiaszolgáltatási díj 1 091,0 1 155,5 1 155,5 

   2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. 66,0 88,4 88,4 

   2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 89,1 65,6 65,6 

   2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.) 461,9 405,8 405,8 

   2.4 Nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 474,0 595,7 595,7 

3.   Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 54,0 44,9 44,9 

4.   
Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér,  

bírság, késedelmi kamat 
23,0 33,8 33,8 

5.   Önkéntes befizetések  -  -  - 

6.   
Forrás  Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti 

befizetések 
 - 7 000,0 7 000,0 

7.   Egyéb céltámogatások  - 70,7 70,7 

8.   Finanszírozott áfa visszatérítése  - 47,1 47,1 

9.   Visszakövetelt támogatások  - 16,4 16,4 

    KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  71 029,0 78 229,4 78 229,4 

10

. 
  

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb 

bevételek 
6 666,9 9 320,8 9 320,8 

    
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS 

EGYÉB BEVÉTELEK  
77 695,9 87 550,2 87 550,2 

11

. 
  

Finanszírozási bevételek (tárgyévi felhasználás az 

előző évek pénzmaradványából) 
- - -  

    ÖSSZES BEVÉTEL 77 695,9 87 550,2 87 550,2 
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2. Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal 

        adatok millió forintban 

      

 II. KIADÁSOK 

2016 

      

eredeti 

előirányzat 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

1.   Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 630,7 2 685,1 2 685,1 

  1.1 Médiatanács 173,9 173,9 173,9 

  1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224,4 2 278,8 2 278,8 

  1.3 Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4 

2.   Média Mecenatúra támogatás 3 145,0 4 814,8 2 933,8 

3.   Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0 1 797,1 1 797,1 

4.   
MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és 

vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 
68 381,7 72 052,5 72 052,5 

5.   
Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. 

támogatása (ZEI) 
871,4 1 071,3 1 071,3 

6.   MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 302,2 302,2 

7.   Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 133,0 204,5 204,5 

8.   
A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók 

által be nem fizetett áfa 
38,6 73,7 73,7 

9.   
Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi 

költségekkel összefüggő kiadások 
2,0 2,0 0,0 

10.   Szerzői jogdíj (must carry) 283,7 283,7 266,1 

11.   Egyéb céltámogatások felhasználása  - 70,7 70,7 

12.   
Forrás  Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti 

befizetések felhasználása 
 - 7 000,0 7 000,0 

13.   
MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb 

pénzügyi ráfordítások 
211,7 211,7 13,1 

14.   Átadott pénzeszközök, támogatások - 31,1 31,1 

    
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 
77 695,9 90 600,4 88 501,2 

    
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI 

TÉTELEK  
0,0 -3 050,2 -951,0 

    ÖSSZES KIADÁS 77 695,9 87 550,2 87 550,2 
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3. Az MTVA 2016. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg 

        adatok millió forintban 

      

 III. EGYENLEG 

2016 2016 2016 

      
eredeti 

előirányzat 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

    ÖSSZES BEVÉTEL 77 695,9 87 550,2 87 550,2 

    ÖSSZES KIADÁS 77 695,9 87 550,2 87 550,2 

    KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET 0,0 0,0 0,0 

            

    
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK 

PÉNZÜGYI EGYENLEGE 
0,0 -3 050,2 -951,0 
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Indokolás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásához 

(A Költségvetési Bizottság részére benyújtandó) 

 

 

Az Országgyűlés a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. évi 

költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként, a 2015. évi CLXXIV. 

törvénnyel fogadta el.  

Az MTVA a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 

224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelelően vezeti. A számviteli szabályokból és a 

főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhetők. A 

zárszámadás adatainak megbízhatóságát az MTVA könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés 

is alátámasztotta. 

A költségvetés az év közben ismertté vált adatok és tények, az előre nem kalkulálható, 

bekövetkezett események miatt módosítva lett.  

 

BEVÉTELEK 

 

1. Közszolgálati hozzájárulás 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 69 861,0 

Módosított előirányzat: 69 861,0 

Teljesítés: 69 861,0 

 

A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült.  
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2. Médiaszolgáltatási díj 

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése értelmében az MTVA bevétele a médiaszolgáltatási díj. A 

médiaszolgáltatási díjat az NMHH szedi be és utalja tovább az MTVA részére. A 

médiaszolgáltatási díj bevétel tartalmazza az országos, körzeti, helyi médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatási díját.  

    

adatok millió 

forintban 

  

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

2.1 TV2 Média Csoport Kft. 66,0 88,4 88,4 

2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 89,1 65,6 65,6 

2.3 

1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio 

Műsorszolgáltató Zrt.) 461,9 405,8 405,8 

2.5 

nem országos médiaszolgáltatási 

jogosultságok 474,0 595,7 595,7 

Összesen 1 091,0 1 155,5 1 155,5 

 

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. 

 

3.Pályázati díjak 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 54,0 

Módosított előirányzat: 44,9 

Teljesítés: 44,9 

 

Az MTVA pályázati díj bevétele két tételből tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a 

jogosultsági pályázati díjból.  

A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi 

teljesülés, hanem az adott évben lezárult pályázati eljárások, fordulók pályázati díjbevétele. 

Év végén az MTVA-nál maradó pályázati díjak függő tételek, amik a költségvetésen kívüli 

tételek között kerülnek kimutatásra. 

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. 

 

4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, kártérítés, bírság 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 23,0 

Módosított előirányzat: 33,8 

Teljesítés: 33,8 

 

Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerződés megszegése 

miatt a Médiatanács által kirótt bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván. Emellett az MTVA 
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bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelmes megfizetéséből eredő késedelmi 

kamatok is.  

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. 

 

6. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 7 000,0 

Teljesítés: 7 000,0 

 

Az Mttv-nek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács gazdálkodására 

vonatkozó szabályai, különösen az Mttv. 134. § (5) bekezdése megfelelő alkalmazásával, a 

közfeladat ellátásának folyamatos magas szintű biztosítása érdekében az NMHH elnöke úgy 

határozott, hogy 7,0 milliárd forint összeget átad az MTVA részére, mely összeget az MTVA 

a műsorszórási költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhat fel, különös 

figyelemmel az új M5 csatorna indulására, és az ehhez szükséges csatornakínálat- és 

kapacitásbővítésre valamint az európai elérhetőséget nyújtó sugárzásra. 

 

7. Egyéb céltámogatások 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 70,7 

Teljesítés: 70,7 

 

A válsághelyzeti stúdió kialakítására 35,0 millió forint támogatás folyt be az MTVA-hoz. 

Az MTVA csatlakozott az Euranet rádiós programhoz, a tárgyévben 19,0 millió forint 

támogatást realizáltunk ezen a címen. 

Az MTVA mozifilm forgalmazási tevékenységével kapcsolatban, az elért nézőszámok 

függvényében a film előállítási országának támogatási alapjaiból 3,7 millió forint bevétel 

folyt be. 

A Fölszállott a Páva műsor fő támogatója az OTP Bank volt, a műsor előállításához 11,0 

millió forint támogatást kapott az MTVA. Az NKA 2,0 millió forinttal támogatta a műsort.  
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8. Finanszírozott áfa térülése 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  -  

Módosított előirányzat: 47,1 

Teljesítés: 47,1 

 

Az Mttv. 136. § (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az MTVA bevétele, azt az 

NMHH szedi be és utalja át az MTVA részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A 

kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az 

NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az MTVA bevétele, így azt az MTVA 

finanszírozza meg az NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előző években finanszírozott 

áfa összegéből az NMHH 47,1 millió forintot térített meg.  

 

9. Visszakövetelt támogatások 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 16,4 

Teljesítés: 16,4 

 

A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 16,4 millió forint bevétel 

folyt be.  

 

10. Kereskedelmi bevételek 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 6 666,9 

Módosított előirányzat: 9 320,8 

Teljesítés: 9 320,8 

 

Az MTVA a Mttv. keretein belül reklámtevékenységet, tartalomértékesítést is végez, bevétele 

származik a kezelésében lévő ingatlanvagyon hasznosításából és egyéb vállalkozási 

tevékenységből. Ezeken a jogcímeken 9.320,8 millió forint befolyt bruttó bevételt realizált az 

MTVA. 
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KIADÁSOK 

 

1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 

1.1 Médiatanács 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 173,9 

Módosított előirányzat: 173,9 

Teljesítés: 173,9 

 

Az NMHH költségvetésével együtt fogadta el az Országgyűlés a Médiatanács költségvetését a 

2015. évi CLXXIV. törvénnyel.  

A kiadás az előirányzatnak megfelelően teljesült.  

 

1.2 Médiatanács hivatali szervezete 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 2 224,4 

Módosított előirányzat: 2 278,8 

Teljesítés: 2 278,8 

 

Az NMHH költségvetése tartalmazza az MTVA által a Hivatal részére nyújtandó 

költségvetési hozzájárulást.  

Az előirányzat a 2016. évi januári hozzájárulás összegével csökkentésre (mivel ennek 

utalására 2015-ben került sor) míg a 2017.évi január havi hozzájárulás összegével 

megemelésre került. 

Az előirányzat a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.  

 

1.3 Közszolgálati Közalapítvány 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 232,4 

Módosított előirányzat: 232,4 

Teljesítés: 232,4 

 

Az előirányzat az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesült. 
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2. Média Mecenatúra támogatás 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 3 145,0 

Módosított előirányzat: 4 814,8 

Teljesítés: 2 933,8 

 

Az Mttv. az MTVA feladataként határozza meg a közszolgálati célú műsorszámok, a 

közösségi műsorszolgáltatók, valamint az elsőként filmszínházba bemutatásra szánt 

filmalkotások és kortárs zeneművek támogatását. Az Mttv. 137. § (1) alapján e támogatásokat 

nyilvános pályázat útján kell biztosítani. Az MTVA-n belül a Mecenatúra igazgatóság látja el 

ezt a feladatot. A jogelőd szervezet a Műsorszolgáltatási Alap által nyújtott és az 

átalakuláskor folyamatban lévő pályázati eljárások is átvételre kerültek.  

A költségvetés elfogadásakor a Médiatanács e célra valamint a pályázatok bírálatának 

költségére 3.145,0 millió forintot kívánt fordítani.  

A Médiatanács a pénzmaradványok terhére az előirányzatot a kötelezettségvállalással terhelt 

maradvánnyal, 1.641,8 millió forinttal, valamint a visszafizetett támogatások összegével és a 

befektetések hozamával 28,0 millió forinttal emelte meg.  

Az előirányzatból 2.933,8 millió forint teljesült. Ebből az előző évekről áthozott kötelezettség 

1.240,0 millió forintot tesz ki. A tárgyévben a Médiatanács a keretemelésekkel együtt 3.153,0 

millió forint összegben hirdetett meg új pályázati felhívásokat. A pályáztatási folyamat 

időigénye miatt ezekből pénzügyileg 1.602,0 millió forint teljesült. A kiadási sor tartalmazza 

a bírálati költségeket is, ezek 91,8 millió forintot tesznek ki.  

 

3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 1 700,0 

Módosított előirányzat: 1 797,1 

Teljesítés: 1 797,1 

 

A reklámadó alanya a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., mivel a reklámfelületeket a 

médiaszolgáltató felhatalmazása- az Mttv.108.§ (9) pontja bekezdése alapján a közszolgálati 

médiaszolgáltató által MTVA részére átengedett vállalkozási tevékenység-  alapján az MTVA 

végzi, a reklámadó finanszírozás is az MTVA kötelezettsége. A 2015. évet érintő 97,1 millió 

forint összegű, pénzügyileg 2016-ban rendezendő reklámadó fedezetét a médiaszolgáltatónak 

az MTVA átutalta. 

A teljesülés a módosított előirányzatnak megfelelően teljesült.  
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4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 68 381,7 

Módosított előirányzat: 72 052,5 

Teljesítés: 72 052,5 

 

Ez a kiadási sor tartalmazza a műsorgyártási, sugárzási költségeket, a dolgozók bérét, 

járulékait és a fenntartáshoz szükséges egyéb kiadásokat is.  

 

5. Közszolgálati Kulturális Non-profit. Kft. támogatása (ZEI) 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 871,4 

Módosított előirányzat: 1 071,3 

Teljesítés: 1 071,3 

 

Tárgyévben 933,5 millió forint támogatást utaltunk át a Kft. részére, az utaláson felül 

átvállaltuk a Kft. áfa rendezési kötelezettségét 137,8 millió forint értékben. A működéshez 

szükséges tárgyi erőforrásokat (ingatlan, ingatlan fenntartás, tárgyi eszközök, számviteli, 

informatikai, humán szolgáltatások stb.) az MTVA biztosítja a zenei együttesek részére.  

 

6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. működési támogatása 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 298,1 

Módosított előirányzat: 302,2 

Teljesítés: 302,2 

 

A tulajdonában lévő – a nemzeti audiovizuális archívum fenntartását, üzemeltetését biztosító -

Kft. működésére az MTVA 302,2 millió forint támogatást utalt, ami a módosított 

előirányzatnak megfelel.  

 

7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány  

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 133,0 

Módosított előirányzat: 204,5 

Teljesítés: 204,5 

 

Az Alapítvány működéséhez az MTVA 2016-ban 204,5 millió forinttal járult hozzá. 
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8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 38,6 

Módosított előirányzat: 73,7 

Teljesítés: 73,7 

 

A tárgyévben az MTVA 73,7 millió forintot utalt át finanszírozásként. A térülésként 

visszautalt összegek a bevételek között kerülnek bemutatásra. 

 

9. Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő díjak 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 2,0 

Módosított előirányzat: 2,0 

Teljesítés: 0,0 

 

A bevételek 8. pontban bemutatott okok miatti, a médiaszolgáltatási díj beszedésével 

kapcsolatos dologi kiadásait az NMHH továbbháríthatja az MTVA-ra.  

Az előirányzat az NMHH becslése alapján került meghatározásra. 

Az előirányzatra kifizetés nem történt.  

 

10. Szerzői jogdíjak 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 283,7 

Módosított előirányzat: 283,7 

Teljesítés: 266,1 

 

Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 28. § (6) bekezdése alapján fizetendő ún. „must 

carry” díjakat a jogelőd Műsorszolgáltatási Alap fizette a korábbi években.  

A teljesítés az előirányzatnál 17,6 milli forinttal kedvezőbben teljesült.  

Az MTVA ezen kívül a bemutatott műsorok tekintetében számla alapján fizet az Artisjus 

részére szerzői jogdíjat, ezek a jogdíjak az MTVA kiadásai között a 4. sorban szerepelnek. 
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11. Egyéb céltámogatások felhasználása 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 70,7 

Teljesítés: 70,7 

 

A bevételek között részletesen bemutatott támogatások a tárgyévben felhasználásra kerültek.  

 

12. Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 7 000,0 

Teljesítés: 7 000,0 

 

A bevételek között ismertetett okokból kapott valamennyi forrás felhasználásra került 2016-

ban.  

 

13. MTVA kamatfizetési kötelezettsége 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat: 211,7 

Módosított előirányzat: 211,7 

Teljesítés: 13,1 

 

A hitelátadás miatt az MTVA a költségvetésben jelentős kamatfizetési kötelezettséggel nem 

kalkulált. A fizetendő kamat a folyószámlahitel kamata, aminek alacsony kihasználása miatt a 

teljesítés 
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 jelentősen elmaradt az előirányzattól.  

 

14. Átadott pénzeszközök, támogatások 

 

adatok millió forintban 

Eredeti előirányzat:  - 

Módosított előirányzat: 31,1 

Teljesítés: 31,1 

 

 

Az MTVA az alábbi szervezeteknek nyújtott támogatásokat: 

Szakszervezetek támogatása 16,3 

Közszolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány 14,3 

Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 

(MEME) 0,4 

Egyházmegyei Levéltár - Győr 0,1 
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HITELEK 

A 2012-es évben az MTVA megvásárolta a Kunigunda úti székházat. A székház megvételére, 

valamint az ahhoz kapcsolódó tranzakciós kiadásokra illetve a közszolgálati 

műsorszolgáltatóktól átvállalt, korábbi években felhalmozódott adósságok rendezésére hitelt 

vett fel. A komplex hitelcsomag 36.629,0 millió forint beruházási hitelből, 20.000,0 millió 

forint forgóeszközhitelből és 4.000,0 millió forint folyószámlahitelből állt, továbbá 1 milliárd 

forint összegű bankgarancia keretet tartalmazott. 

A 1711/2015. (X. 5.) Kormányhatározat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap adósságkonszolidációjáról és a feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú 

ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának visszaadásáról szóló rendelkezéseinek megfelelően a 

beruházási és forgóeszköz hitel átadásra került.  

A likviditás kezelésére a folyószámlahitel továbbra is az MTVA rendelkezésére áll 4 milliárd 

összegben. Év végére a hitelkeret kihasználtsága 909,4 millió forint volt.  
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Az indokolás 1. számú melléklete 

 

A záró pénzállomány megoszlásának bemutatása 

    

millió forint 

Záró pénzállomány  

2016. 12.31 
Összeg 

Kötelezettségvállalással 

terhelt  

Kötelezettségvállalással  

nem terhelt 

MTVA 

Főszámla*:   758,7 758,7 0,0 

  Egyéb tételek 737,5 737,5 0,0 

  

Költségvetésen kívüli 

tételek 21,2 21,2 0,0 

  

Törlesztésre 

elkülönített 0,0 0,0 0,0 

  Felújítási tartalék 0,0 0,0 0,0 

Támogatási 

alszámla:   1 040,3 2 251,5 -1 211,2 

  Digitális keret 0,0 0,0 0,0 

  céltámogatások 1 880,9 1 880,9 0,0 

  

Költségvetésen kívüli 

tételek 370,6 370,6 0,0 

  

Visszafizetett 

támogatások 16,4 0,0 16,4 

  

Támogatási célú 

összegek 

befektetésének 2015. 

évi hozama 3,6 0,0 3,6 

  Alszámla hiánya -1 231,3 0,0 -1 231,3 

Összesen:   1 799,0 3 010,2 -1 211,2 

* Az MTVA működési számlái. 
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A költségvetésen kívüli tételek részletes bemutatása 

adatok millió forintban 

  

Nyitó 

2016.01.01 Növekedés  Csökkenés 
Záró 

2016.12.31 

Pénzeszközt növelő tételek (idegen 

pénzeszközök)       

Támogatási 

alszámla 324,9 138,2 92,4 370,7 

Nem országos 

műsorszolgáltatók 

óvadéka 292,2 73,0 21,6 343,6 

Függő pályázati 

díj 32,7 65,2 70,8 27,1 

HITELEK 0,0 909,4 0,0 909,4 

Ingatlan 

beruházási hitel 0,0     0,0 

Forgóeszközhitel 0,0     0,0 

Folyószámlahitel 0,0 909,4   909,4 

További tételek 10,5 11,7 1,1 21,1 

Egyéb óvadék 10,5 11,7 1,1 21,1 

Pénzeszközt csökkentő tételek       

Tagi kölcsön 

MTVA Kiadói 

Kft. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Munkáltatói 

lakáskölcsön 116,9 43,5 28,7 131,7 

Összhatás 218,5 1 015,8 64,8 1 169,5 
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