
                     4/a. sz. melléklet 

Szent István Egyetem

intézmény megnevezése

adatok forintban

2 3 2-3=4

 - a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg 

2.)  Év közben  a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi 

kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, 

prémiumévek, felsőoktatás létszámcsökkentésre kapott támogatása), 0, vagy 

befizetési kötelezettség                       

9. sz. melléklet 64 914 000 64 062 740 851 260

3.) Államilag  támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) 

képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2016. évi költségvetési támogatás 

elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet

11. melléklet 1 598 329 000 1 526 777 000 71 552 000

4.)    A  2016. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása 

alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet
12. sz. melléklet / 1. sor 4 642 908 000 4 403 986 000 238 922 000

5.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok támogatásának elszámolása 

alapján befizetési kötelezettség vagy elsimert többlet                                               
12. sz. melléklet / 2 . sor 323 600 000 323 600 000 0

6.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy 0 12. sz. melléklet / 3. sor 753 659 000 1 784 742 000 0

7.)  A  2016. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás 

elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy elismert többlet
12. sz. melléklet / 4. sor 1 230 488 000 1 230 905 000 -417 000

0

310 908 260

adatok forintban

1 2 3 4 5= 3-4

10.)  A 2011. évi  CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási 

eredmény = 7 űrlap F) sor
0

Kelt:Gödöllő, 2017. február 28.

   

1.) A  368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 151. §  (1) bekezdés  alapján :

    d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Az intézményt megillető 

támogatás összege

1

    c) végleges feladatelmaradás miatti összeg

    a) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete  ( FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK  KIVÉTELÉVEL)

    b) a 150. § e) pontja szerinti  kivétellel a központi költségvetésből megharározott célra rendelkezésre 

bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok 

kivételével

Kimutatás  a 2016. évi költségvetési maradvány 

elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

Befizetési kötelezettség  (+)

vagy

elismert többlet     (-)

Megnevezés
Rendelkezésre álló  

támogatási előirányzat

8.) Egyéb befizetési kötelezettségek : 

Figler Kálmán kancellár

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg:

9.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának 

összesen adatával)

Költségvetési maradvány 

elszámolásnál utalandó

Vállalkozási tevékenység 

maradványa (7. űrlap B) sor)
Megnevezés

Ebből a 2016. költségvetési 

évben az EMMI bevételi 

számlájára átutalt összeg

Vállalkozási tevékenységet 

terhelő a társasági adó 

általános mértékével 

megegyező befizetési 

kötelezettség, egyezően a 

7.űrlap 3. oszlop F sorával


