
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2004. no vem ber 11.,

csütörtök

166. szám

Ára: 3542,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2004:  XCIX. tv. A szám vi tel rõl szóló 2000. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról . . . . . . 12838

2004:  C. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé nek végrehajtá -
sáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12848



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2004. évi XCIX.
törvény

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
módosításáról*

Az Or szág gyû lés az euró pai kö zös sé gi sza bá lyo zás sal
való össz hang meg te rem té se ér de ké ben a szám vi tel rõl
 szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) mó do sí -
tá sá ról a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) Az Szt. 3.  §-a (1) be kez dé se 4. pont já nak f) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban
4. egyéb szer ve zet:]
„f) az ügy vé di iro da, a sza ba dal mi ügy vi võ iro da, a

vég re haj tói iro da, a köz jegy zõi iro da,”

(2) Az Szt. 3.  §-a (8) be kez dé sé nek 1. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(8) E tör vény al kal ma zá sá ban]
,,1. el is mert (sza bá lyo zott) piac, tõzs de (a továb biak ban 

együtt: tõzs de), tõzs dei ha tár idõs, op ci ós és azon na li ügy -
let: a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom;”

(3) Az Szt. 3.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) E tör vény ex port ra, im port ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se i nek al kal ma zá sá ban:

1. kül föld: a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán kí vü li
te rü let;

2. kül föl di: az a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve zet, illetve ter mé sze tes sze mély, amely nek
(aki nek) szék he lye, en nek hi á nyá ban ál lan dó te lep he lye,
illetve la kó he lye, en nek hi á nyá ban szo ká sos tar tóz ko dá si
he lye kül föl dön van;

3. bel föld: a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le te;
4. bel föl di: az a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség

nél kü li szer ve zet, illetve ter mé sze tes sze mély, amely nek
(aki nek) szék he lye, en nek hi á nyá ban ál lan dó te lep he lye,
illetve la kó he lye, en nek hi á nyá ban szo ká sos tar tóz ko dá si
he lye bel föl dön van.”

2.  § Az Szt. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2004. ok tó ber 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(3) A (2) be kez dés elõ írásait rész vény tár sa ság, a kon -
szo li dá lás ba be vont vál lal ko zás, a kül föl di szék he lyû vál -
lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, va la mint az olyan vál -
lal ko zó, amely nek ki bo csá tott – a 3.  § (6) be kez dé sé nek
2–3. pont ja sze rin ti – ér ték pa pír jai tõzs dei ke res ke del me
en ge dé lye zett vagy az en ge dé lye zést már ké rel mez ték,
nem al kal maz hat ja.”

3.  § Az Szt. 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ahol e tör vény, illetve más jog sza bály össze vont
(kon szo li dált) éves be szá mo ló ki fe je zést hasz nál, ott azon
a (2) és (3) be kez dés sze rin ti, az Euró pai Par la ment és a
Ta nács a nem zet kö zi szám vi te li stan dar dok al kal ma zá sá -
ról  szóló 2002. jú li us 19-i 1606/2002/EK ren de le te elõ -
írásainak meg fele lõen össze ál lí tott össze vont (kon szo li -
dált) éves be szá mo ló is ér ten dõ.”

4.  § Az Szt. 21.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben a vál lal ko zó nál a könyv vizs gá lat a

155.  § sze rint kö te le zõ, a könyv vizs gá la ti kö te le zett ség a
jog sza bály ál tal elõ írt köz ben sõ mér leg re is vo nat ko zik.”

5.  § Az Szt. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A va gyon ke ze lõ nél a mér leg ben esz köz ként kell ki mu -
tat ni a – tör vé nyi ren del ke zés, illetve fel ha tal ma zás alap -
ján – ke ze lés be vett, a kincs tá ri va gyon, az ön kor mány za ti
va gyon ré szét ké pe zõ esz kö zö ket is.”

6.  § Az Szt. 25.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Az im ma te ri á lis ja vak kö zött va gyo ni ér té kû jog -
ként azo kat a meg szer zett jo go kat kell ki mu tat ni, ame lyek
nem kap cso lód nak in gat lan hoz. Ilye nek kü lö nö sen: a bér -
le ti jog, a hasz ná la ti jog, a va gyon ke ze lõi jog, a szel lem i
ter mé kek fel hasz ná lá si joga, a már ka név, a li cen cek, to -
váb bá a kon cesszi ós jog, a já ték jog, va la mint az in gat lan -
hoz nem kap cso ló dó egyéb jo gok.”

7.  § (1) Az Szt. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kö ve te lé sek azok a kü lön fé le szál lí tá si, vál lal ko zá -
si, szol gál ta tá si és egyéb szer zõ dé sek bõl jog sze rû en ere dõ, 
pénz ér ték ben ki fe je zett fi ze té si igé nyek, ame lyek a vál lal -
ko zó ál tal már tel je sí tett, a má sik fél ál tal el fo ga dott, el is -
mert ter mék ér té ke sí tés hez, szol gál ta tás tel je sí té sé hez, hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, tu laj do ni ré sze se dést
je len tõ be fek te tés ér té ke sí té sé hez, köl csön nyúj tás hoz, elõ -
leg fi ze tés hez (be le ért ve az osz ta lék elõ le get is) kap cso lód -
nak, va la mint a kü lön fé le egyéb kö ve te lé sek, ide ért ve a
vá sá rolt kö ve te lé se ket, a té rí tés nél kül és egyéb cí men át -
vett kö ve te lé se ket, a bí ró ság ál tal jog erõ sen meg ítélt kö ve -
te lé se ket is.”

(2) Az Szt. 29.  §-ának (7) és (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(7) Egyéb kö ve te lés ként kell ki mu tat ni – a nem ré sze -
se dé si vi szony ban lévõ vál lal ko zá sok kö zött lét re jött –
való di pen zi ós és óva dé ki re pó ügy let ese tén a ha tár idõs
viszon teladási kö te le zett ség mel lett vá sá rolt esz köz ki fi ze -
tett vé tel árát, illetve a ha tár idõs vissza vá sár lá si kö te le zett -
ség mel lett el adott esz köz ki fi ze tett vissza vá sár lá si árát, az 
ér ték pa pír-köl csön ügy let so rán a köl csön be adott ér ték pa -
pír köl csön szer zõ dés sze rin ti ér té ké ben fenn ál ló kö ve te -
lést, to váb bá a ha tár idõs és op ci ós ügy le tek ese tén a fi ze -
tett let étek, pénz ügyi biz to sí té kok, ár kü lön bö ze tek össze -
gét, amíg az ügy let le nem zá rul.

(8) A (6) és (7) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en az
egyéb kö ve te lés mér leg té tel nél kell ki mu tat ni to váb bá a
nem ré sze se dé si vi szony ban lévõ adós sal szem be ni (1) be -
kez dés sze rin ti va la mennyi kö ve te lést – a (2) és az (5) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –, ide ért ve a tar tó san adott 
köl csön bõl a mér leg for du ló na pot kö ve tõ egy éven be lül
ese dé kes rész le te ket, a vá sá rolt kö ve te lé se ket, a té rí tés nél -
kül és egyéb cí men át vett kö ve te lé se ket, a pe re sí tett kö ve -
te lé sek bõl a bí ró ság ál tal az üz le ti év mérlegfordulónap -
jáig jog erõ sen meg ítélt kö ve te lé se ket is.”

8.  § (1) Az Szt. 41.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az adó zás elõt ti ered mény ter hé re cél tar ta lé kot kell 
ké pez ni – a szük sé ges mér ték ben – azok ra a múlt be li,
illetve a fo lya mat ban lévõ ügy le tek bõl, szer zõ dé sek bõl
szár ma zó, har ma dik fe lek kel szem be ni fi ze té si kö te le zett -
sé gek re [ide ért ve kü lö nö sen a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ga ran ci á lis kö te le zett sé get, a füg gõ kö te le zett sé get, a
biz to s (jö võ be ni) kö te le zett sé get, a kor en ged mé nyes
nyug díj, a vég ki elé gí tés  miatti fi ze té si kö te le zett sé get, a
kör nye zet vé del mi kö te le zett sé get], ame lyek a mér leg for -
du ló na pon va ló szí nû vagy bi zo nyos, hogy fenn áll nak, de
össze gük vagy ese dé kes sé gük idõ pont ja még bi zony ta lan,
és azok ra a vál lal ko zó a szük sé ges fe de ze tet más mó don
nem biz to sí tot ta.

(2) Az adó zás elõt ti ered mény ter hé re – a va lós ered -
mény meg ál la pí tá sa ér de ké ben a szük sé ges mér ték ben –
cél tar ta lék ké pez he tõ az olyan vár ha tó, je len tõs és idõ sza -
kon ként is mét lõ dõ jö võ be ni költ sé gek re (kü lö nö sen a
fenn tar tá si, az át szer ve zé si költ sé gek re, a kör nye zet vé de -
lem mel kap cso la tos költ sé gek re), ame lyek rõl a mér leg for -
du ló na pon fel té te lez he tõ vagy bi zo nyos, hogy a jö võ ben
fel me rül nek, de össze gük vagy fel me rü lé sük idõ pont ja
még bi zony ta lan és nem so rol ha tók a passzív idõ be li el ha -
tá ro lá sok közé.”

(2) Az Szt. 41.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Az (1), illetve (2) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék kép -
zé se so rán a mér leg for du ló na pon fenn ál ló kö te le zett sé ge -
ket, illetve vár ha tó költ sé ge ket ak kor is figye lembe kell,
illetve le het ven ni, ha azok csak a mér leg for du ló nap és a
mér leg ké szí tés idõ pont ja kö zött vál nak is mert té.”

9.  § (1) Az Szt. 42.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kö te le zett sé gek azok a szál lí tá si, vál lal ko zá si,
szol gál ta tá si és egyéb szer zõ dé sek bõl ere dõ, pénz ér ték ben 
ki fe je zett el is mert tar to zá sok, ame lyek a szál lí tó, a vál lal -
ko zó, a szol gál ta tó, a hi te le zõ, a köl csönt nyúj tó ál tal már
tel je sí tett, a vál lal ko zó ál tal el fo ga dott, el is mert szál lí tás -
hoz, szol gál ta tás hoz, pénz nyúj tás hoz, va la mint a kincs tá ri
va gyon, az ön kor mány za ti va gyon ré szét ké pe zõ esz kö zök 
– tör vé nyi ren del ke zés, illetve fel ha tal ma zás alap ján tör té -
nõ – ke ze lés be vé te lé hez kap cso lód nak. A kö te le zett sé gek
le het nek hát ra so rol tak, hosszú és rö vid le já ra tú ak.”

(2) Az Szt. 42.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Egyéb hosszú le já ra tú kö te le zett ség ként kell ki mu -
tat ni a lí zing be ve võ nél a pénz ügyi lí zing be vett, be ru há -
zás ként el szá molt esz köz lí zing be a dó (he lyet te az el adó)
ál tal szám lá zott el len ér té ké nek meg fe le lõ kö te le zett sé get,
va la mint a kincs tá ri va gyon, az ön kor mány za ti va gyon ré -
szét ké pe zõ esz kö zök – tör vé nyi ren del ke zés, illetve fel ha -
tal ma zás alap ján tör té nõ – ke ze lés be vé te lé hez kap cso ló dó
kö te le zett sé get.”

10.  § Az Szt. 45.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A passzív idõ be li el ha tá ro lá sok kö zött ha lasz tott
be vé tel ként kell ki mu tat ni a vál lal ko zó va la mely be fek te -
tett esz kö ze tar tós hasz ná la ti, üze mel te té si, ke ze lé si jo gá -
nak át en ge dé sé ért ka pott be vé telt. A ha lasz tott be vé telt az
ala pul szol gá ló szer zõ dés ben, meg ál la po dás ban meg ha tá -
ro zott idõ tar tam alatt, ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dés ese tén
öt év vagy en nél hosszabb idõ alatt le het meg szün tet ni.
Amennyi ben a vál lal ko zó öt év nél hosszabb idõ alatt szün -
te ti meg a ha lasz tott be vé telt, azt a ki egé szí tõ mel lék let ben 
in do kol ni kell.”

11.  § (1) Az Szt. 48.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) Im port be szer zés ként kell el szá mol ni a ter mék nek
(az esz köz nek) a kül ke res ke del mi ter mék for ga lom ban
kül földitõl tör té nõ be szer zé sét (ter mék im port), to váb bá a
bel föl dön, illetve kül föl dön igény be vett, kül föl di ek ál tal
nyúj tott szol gál ta tást (szol gál ta tás im port), füg get le nül at -
tól, hogy az el len ér té ket de vi zá ban, va lu tá ban, ex port áru -
val, ex port szol gál ta tás sal vagy fo rint ban egyen lí tik ki. A
köz- és ma gán vám rak tár ból tör té nõ be szer zés a vám jog -
sza bá lyok ban rög zí tett fel té te lek sze rint mi nõ sül im port -
be szer zés nek.

(6) Nem mi nõ sül im port be szer zés nek az ex port ér té ke sí -
tés hez kap cso ló dó an a ma gyar ha tár ál lo más és a kül föl di
ren del te té si hely kö zöt ti út sza kasz ra jutó – egyéb ként szol -
gál ta tás im port nak te kin ten dõ – de vi zá ban, va lu tá ban vagy 
fo rint ban szám lá zott, fi ze tett szál lí tá si és ra ko dá si-rak tá ro -
zá si díj. Ha a vám jog sza bá lyok el té rõ en nem ren del kez -
nek, nem mi nõ sül im port be szer zés nek a vám sza bad és a
tran zit te rü le ten levõ vál lal ko zó tól tör té nõ köz vet len be -
szer zés, to váb bá a vám sza bad és tran zit te rü le ten lévõ vál -
lal ko zók nak az egy más tól tör té nõ be szer zé se sem.”
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(2) Az Szt. 48.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) Az im port be szer zés ér té ke:]

„c) ha az (5) be kez dés sze rin ti im port be szer zés de vi zá -
ban meg ha tá ro zott el len ér té ké nek ki egyen lí té se azo nos
de vi za ér té kû ex port áru val, ex port szol gál ta tás sal tör té nik,
az im port be szer zés fo rint ér té két a 75.  § (6) be kez dé se sze -
rint kell meg ha tá roz ni.”

12.  § Az Szt. 52.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Nem sza bad terv sze rin ti ér ték csök ke nést el szá -
mol ni a kép zõ mû vé sze ti al ko tás nál, a ré gé sze ti le let nél,
va la mint az olyan kép- és hang ar chí vum nál, egyéb gyûj te -
mény nél, mû em lé ki vé dett sé gû épü let nél, üz le ti vagy cég -
ér ték nél, illetve egyéb más esz köz nél, amely ér té ké bõl a
hasz ná lat so rán sem ve szít, illetve amely nek ér té ke – kü -
lön le ges hely ze té bõl, egye di mi vol tá ból adó dó an – év rõl
évre nõ.”

13.  § (1) Az Szt. 53.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[(1) Ter ven fe lü li ér ték csök ke nést kell az im ma te ri á lis
jó szág nál, a tár gyi esz köz nél el szá mol ni ak kor, ha]

„e) az üz le ti vagy cé gér ték könyv sze rin ti ér té ke – a jö -
võ be ni gaz da sá gi hasz nok ra vo nat ko zó vá ra ko zá so kat be -
fo lyá so ló kö rül mé nyek vál to zá sa kö vet kez té ben – tar tó san 
és je len tõ sen meg ha lad ja annak pi a ci ér té két (a vár ha tó
meg té rü lés ként meg ha tá ro zott össze get).”

(2) Az Szt. 53.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A pi a ci ér ték alap ján meg ha tá ro zott ter ven fe lü li ér ték -
csök ke nést a mér leg for du ló nap já val, az esz kö zök ál lo -
mány ból tör té nõ ki ve ze té se ese tén meg ha tá ro zott ter ven
fe lü li ér ték csök ke nést a ki ve ze tés idõ pont já val kell el szá -
mol ni.”

(3) Az Szt. 53.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) és (4) be kez dés szá -
mo zá sa (5) és (6) be kez dés re vál to zik:

„(3) Amennyi ben az im ma te ri á lis jó szág nál, tár gyi esz -
köz nél a pi a ci ér ték alap ján meg ha tá ro zott ter ven fe lü li ér -
ték csök ke nés el szá mo lá sá nak okai már nem vagy csak
rész ben áll nak fenn, az el szá molt ter ven fe lü li ér ték csök -
ke nést meg kell szün tet ni, az im ma te ri á lis jó szá got, a tár -
gyi esz közt pi a ci ér té ké re (leg fel jebb a terv sze rin ti ér ték -
csök ke nés figye lembevételével meg ha tá ro zott net tó ér té -
ké re) vissza kell ér té kel ni.

(4) Az im ma te ri á lis jó szág nál, tár gyi esz köz nél a ter ven
fe lü li ér ték csök ke nés el szá mo lá sa, illetve vissza írá sa az
éven ként el szá mo lan dó terv sze rin ti ér ték csök ke nés, a vár -
ha tó hasz nos élet tar tam és a ma rad vány ér ték új bó li meg -
állapítását ered mé nyez he ti. A terv sze rin ti ér ték csök ke -
nés, a vár ha tó hasz nos élet tar tam és a ma rad vány ér ték új -
bó li meg ál la pí tá sát a ki egé szí tõ mel lék let ben in do kol ni

kell és annak az esz kö zök re, illetve az ered mény re gya ko -
rolt ha tá sát kü lön be kell mu tat ni.”

14.  § (1) Az Szt. 54.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be fek te tés pi a ci ér té ke meg -
ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni:]

„c) a gaz da sá gi tár sa ság sa ját tõ ké jé bõl a be fek te tés re
jutó részt, kül föl di pénz ér ték re  szóló be fek te tés ese tén a
60.  § sze rin ti, az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra vo nat ko zó 
vá lasz tott de vi za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ken.”

(2) Az Szt. 54.  §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A hi tel koc ká za ti szem pont ból – a (9) be kez dés ben
fog lal tak figye lembevételével, a szám vi te li po li ti ká ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – koc ká zat men tes nek mi nõ sí tett,
va la mely or szág köz pon ti kor mány a vagy köz pon ti (jegy)
bank ja ál tal ki bo csá tott, illetve tõ ké re és ho zam ra vo nat -
ko zó an ga ran tált be fek te té si célú, le já ra tig tar tott, ka ma to -
zó, illetve disz kont ér ték pa pí rok ese té ben a (4) be kez dés
sze rin ti ér ték vesz tés-el szá mo lást nem kell al kal maz ni a
be ke rü lé si ér ték azon rész e után, amely a le já rat kor meg té -
rül.

(9) A (8) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból bár mely
vál lal ko zó nál koc ká zat men tes nek mi nõ sít he tõ a kü lön tör -
vény(ek) fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott, a tõ ke meg fe le lé si 
(fi ze tõ ké pes sé gi) mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló jog sza -
bály(ok) sze rint nul la szá za lé kos koc ká za ti sú lyo zá sú té -
tel nek te kint he tõ va la mely or szág köz pon ti kor mány a
vagy köz pon ti (jegy) bank ja ál tal ki bo csá tott, illetve tõ ké -
re és ho zam ra vo nat ko zó an ga ran tált ér ték pa pír, fel té ve,
hogy az ér ték pa pír ral kap cso lat ban tõ ke- és kamat -
törlesztési ké se de lem nem me rült fel.”

15.  § Az Szt. 57.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A ter ven fe lü li ér ték csök ke nés, az ér ték vesz tés vissza -
írá sát az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra vo nat ko zó ér té ke -
lés ke re té ben kell vég re haj ta ni.”

16.  § Az Szt. 60.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Amennyi ben a vál lal ko zó él az 57.  § (3) be kez dé se
sze rin ti le he tõ ség gel, a fe de ze ti ügy let tel nem fe de zett,
kap csolt vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ kül föl di gaz dál ko dó
szer ve zet ben lévõ, kül föl di pénz ér ték re  szóló tu laj do ni ré -
sze se dést je len tõ, nem ke res ke dé si cél ra tar tott be fek te té se 
ér té ke lé se kor az ér ték vesz tés, illetve az ér ték he lyes bí tés
össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál a be fek te tés (4)–(6) be kez -
dés sze rin ti át szá mí tá sa so rán ke let ke zett ár fo lyam kü lön -
bö ze tet és a de vi zá ban ki fe je zett ér ték vesz tés, illetve ér -
ték he lyes bí tés (4)–(6) be kez dés sze rin ti fo rint ér té két – el -
té rõ en az 54. és az 57–58.  §-ban fog lal tak tól – egy be kell
szá mí ta ni, és az ér ték vesz tés, illetve az ér ték he lyes bí tés
fo rint össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál össze von tan kell
figye lembe ven ni.”
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17.  § Az Szt. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Vá sá rolt kész le tek nél (anyag, áru) be ke rü lé si ér ték
a 47–50.  § sze rin ti té te lek, vagy a be szer zé si ér té kek alap -
ján szá mí tott át la gos (sú lyo zott) be szer zé si ár, vagy a
FIFO mód szer sze rint meg ha tá ro zott be ke rü lé si ér ték; sa -
ját ter me lé sû kész le tek nél (be fe je zet len ter me lés, fél kész
és kész ter mék, ál la tok) elõ ál lí tá si ér ték az 51.  § sze rin ti
köz vet len ön költ ség, vagy az át la gos (sú lyo zott) köz vet len 
ön költ ség, vagy a FIFO mód szer sze rint meg ha tá ro zott
köz vet len ön költ ség. A köz vet len ön költ ség utókalku -
láció val meg ha tá ro zott vagy nor ma sze rin ti köz vet len ön -
költ ség le het. A be fe je zet len ter me lés nor ma sze rin ti köz -
vet len ön költ sé ge a fél kész ter mék, a kész ter mék nor ma
sze rin ti köz vet len ön költ sé gé bõl a tel je sí té si fok alap ján
ará nyo sí tás sal is meghatározható.”

18.  § Az Szt. 73.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az ér té ke sí tés net tó ár be vé te lét csök ken tõ té tel ként
kell el szá mol ni:]

„d) az ér té ke sí tett és ké sõbb vissza vett, a két idõ pont
kö zött hasz nált – a 72.  § (3) be kez dé se sze rin ti – ter mék
vissza vé tel ko ri pi a ci ér té két, leg fel jebb ere de ti el adá si
árát, a he lyes bí tõ, illetve stor nó szám lá ban rög zí tett, a
szer zõ dés sze rin ti fel té te lek tel je sü lé sé nek ké sõb bi meg -
hiúsulása  miatt az ere de ti el len ér ték nek rész ben vagy tel je -
sen vissza té rí tett – ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal mazó –
ér té két (a he lyes bí tés a vissza vé tel idõ pont já ra vonat -
kozik);

e) a vá sá rolt és sa ját ter me lé sû kész let ér té ke sí té sé hez
kap cso ló dó vissz áru, va la mint az ér té ke sí tett és ké sõbb
vissza vett be tét dí jas gön gyö leg he lyes bí tõ, illetve stor nó
szám lá ban rög zí tett – ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal -
ma zó – ér té két (a he lyes bí tés a vissza szál lí tás, a vissza -
vétel idõ pont já ra vo nat ko zik).”

19.  § Az Szt. 74.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Bel föl di ér té ke sí tés ár be vé te le ként kell el szá mol ni
a bel föl di ve võ nek ér té ke sí tett vá sá rolt és sa ját ter me lé sû
kész let, va la mint a bel föl di igény be vevõ ré szé re tel je sí tett 
szol gál ta tás 75.  § sze rint meg ha tá ro zott ér té két, füg get le -
nül at tól, hogy azt fo rint ban, de vi zá ban, va lu tá ban, ter -
mék- vagy szol gál ta tás im port tal egyen lí tik ki. Bel föl di ér -
té ke sí tés ár be vé te le ként kell el szá mol ni a vám sza bad és a
tran zit te rü le ten lévõ vál lal ko zó nak tör té nõ köz vet len ér té -
ke sí tés ér té két, to váb bá a vám sza bad és a tran zit te rü le ten
lévõ vál lal ko zó nál a bel föl di vál lal ko zó nak, illetve a más
vám sza bad és tran zit te rü le ten lévõ vál lal ko zó nak tör té nõ
köz vet len ér té ke sí tés értékét.

(2) Ex port ér té ke sí tés ár be vé te le ként kell el szá mol ni a
vá sá rolt és sa ját ter me lé sû kész let kül ke res ke del mi ter -
mék for ga lom ban kül föl di ve võ nek tör té nõ ér té ke sí té sé -
nek, to váb bá a kül föl di igény be vevõ ré szé re vég zett szol -
gál ta tás nyúj tás nak a 75.  § sze rint meg ha tá ro zott ér té két,

füg get le nül at tól, hogy azt de vi zá ban, va lu tá ban, fo rint -
ban, ter mék- vagy szol gál ta tás im port tal egyen lí tik ki.”

20.  § (1) Az Szt. 77.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Az a)–f) pon tok ban meg ha tá ro zot tak egyéb be vé tel -
kén ti el szá mo lá sá nak nem fel té te le a mér leg ké szí tés idõ -
pont já ig tör té nõ pénz ügyi ren de zés, ha e tör vény, illetve
más jog sza bály el té rõ en ren del ke zik.”

(2) Az Szt. 77.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az egyéb be vé te lek kö zött kell ki mu tat ni:]
„e) az im ma te ri á lis jó szág, a tár gyi esz köz köz vet len ér -

té ke sí té sé bõl, to váb bá az im ma te ri á lis jó szág, a tár gyi esz -
köz 72.  § (4) be kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rin ti jog cí -
men tör té nõ át adá sá ból szár ma zó be vé telt az ér té ke sí tés -
kor, az át adás kor;”

(3) Az Szt. 77.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[(3) Az egyéb be vé te lek kö zött kell ki mu tat ni:]
„g) a kö ve te lés ere de ti jo go sult já nál – ha a kö ve te lés re

ko ráb ban ér ték vesz tést szá molt el – a kö ve te lés könyv sze -
rin ti ér té két meg ha la dó an re a li zált össze get.”

21.  § Az Szt. 81.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az egyéb rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni:]
„e) az ál lam ház tar tás egyes al rend sze re i vel (a köz pon ti

kor mány zat, az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok, a he lyi ön -
kor mány za tok, a tár sa da lom biz to sí tá s költ ség ve té se i vel),
az Euró pai Unió kü lön bö zõ pénz ügyi alap ja i val (pénz ügyi 
for rá sa i val) el szá molt – a be ke rü lé si ér ték ré szét nem ké -
pe zõ, illetve a költ sé gek kö zött el nem szá mol ha tó – adók,
dí jak, il le té kek, hoz zá já ru lá sok tárgy év re be val lott, fi ze -
tett, illetve fi ze ten dõ össze gét;”

22.  § Az Szt. 84.  §-a (7) be kez dé sé nek p) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) A pénz ügyi mû ve le tek egyéb be vé te lei kö zött kell ki -
mu tat ni:]

„p) kö zös te vé keny ség, kö zös üze mel te tés ese tén a kö -
zös költ sé gek nek (rá for dí tá sok nak) a kö zös te vé keny ség -
ben, a kö zös üze mel te tés ben részt ve võk re – a tárgy év vel
kap cso la to san – át ter helt össze gét, illetve a kö zös te vé -
keny ség bõl, kö zös üze mel te tés bõl szár ma zó nye re ség
– tárgy év vel kap cso la to san – át vett (járó) össze gét;”

23.  § Az Szt. 85.  §-a (3) be kez dé sé nek p) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai kö zött kell 
ki mu tat ni:]

„p) kö zös te vé keny ség, kö zös üze mel te tés ese tén a kö -
zös költ sé gek nek (rá for dí tá sok nak) a kö zös te vé keny ség -
ben, a kö zös üze mel te tés ben részt ve võk ál tal – a tárgy év -

2004/166. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 12841



vel kap cso la to san – meg té rí tett, meg té rí ten dõ össze gét,
illetve a kö zös te vé keny ség bõl, kö zös üze mel te tés bõl
szár ma zó nye re ség – tárgy év vel kap cso la to san – át adott
(fi ze ten dõ) össze gét;”

24.  § (1) Az Szt. 86.  §-a (3) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pont tal egé szül ki:

[(3) A rend kí vü li be vé te lek kö zött kell ki mu tat ni:]
„i) a vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül ka pott, a 77.  §

(2) be kez dé sé nek d) pont ja, illetve a 86.  § (4) be kez dé sé -
nek b) pont ja alá nem tar to zó tá mo ga tás, vég le ge sen át vett
pénz esz kö zök össze gét;

j) a té rí tés nél kül ka pott (igény be vett) szol gál ta tá sok
át adó nál (a szol gál ta tást nyúj tó nál) ki mu ta tott nyil ván tar -
tá si (leg fel jebb for gal mi, pi a ci) ér té két.”

(2) Az Szt. 86.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) A rend kí vü li rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni:]
„c) a vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül át adott, pénz -

ügyileg ren de zett, a 81.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja alá
nem tar to zó tá mo ga tás, vég le ge sen át adott pénz esz kö zök
össze gét.”

25.  § (1) Az Szt. 88.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ki egé szí tõ mel lék let ben is mer tet ni kell a be szá -
mo ló össze ál lí tá sá nál al kal ma zott sza bály rend szert, annak 
fõbb jel lem zõ it, az al kal ma zott ér té ke lé si el já rá so kat és az
ér ték csök ke nés el szá mo lá sá nak szám vi te li po li ti ká ban
meg ha tá ro zott mód sze rét, el szá mo lá sá nak gya ko ri sá gát,
az egyes mér leg té te lek nél al kal ma zott – az elõ zõ üz le ti év -
tõl el té rõ – el já rá sok ból ere dõ, az ered ményt be fo lyá so ló
el té ré sek in do ko lá sát, va la mint a va gyo ni, pénz ügyi hely -
zet re, az ered mény re gya ko rolt ha tá su kat.”

(2) Az Szt. 88.  §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Ha e tör vény, illetve más jog sza bály elõ írása sze -
rint a vál lal ko zó nál a könyv vizs gá lat kö te le zõ, úgy erre a
kö te le zett ség re a be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben
kiemelt en és egy ér tel mû en utal ni kell.

(9) Ha a vál lal ko zó ra vo nat ko zik a 151.  § (1) be kez dés
sze rin ti kö te le zett ség, a ki egé szí tõ mel lék let ben fel kell
tün tet ni a könyv vi te li szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada tok 
irá nyí tá sá ért, ve ze té sé ért fe le lõs sze mély – a 151.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ban sze rep lõ – nyil vá nos
ada ta it.”

26.  § Az Szt. 89.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A ki egé szí tõ mel lék let ben meg kell adni a vállal -
kozó szék he lyé nek és – ha be szá mo ló ját és a kap cso ló dó
üz le ti je len tést in ter ne ten is köz zé te szi – in ter ne tes hon -
lap já nak pon tos cí mét, el ér he tõ sé gét.”

27.  § Az Szt. 90.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[(4) A ki egé szí tõ mel lék let ben kell be mu tat ni:]

„c) a tárgy év ben le zárt ha tár idõs, op ci ós ügy le tek, va la -
mint swap ügy le tek ered mé nyét és cash-flow ra gya ko rolt
ha tá sát ügy let faj tán ként, el szá mo lá si ügy let (szár ma zé kos
ügy let) és le szál lí tá si ügy let, fe de ze ti és nem fe de ze ti ügy -
let, tõzs dén, illetve tõzs dén kí vül kö tött ügy let rész le te zés -
ben.”

28.  § Az Szt. 93.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ki egé szí tõ mel lék let nek tar tal maz nia kell:]

„a) az ex port ér té ke sí tés ár be vé te lét ter mék ex port és
szol gál ta tás ex port sze rin ti, az im port be szer zés ér té két ter -
mék im port és szol gál ta tás im port sze rin ti ta go lás ban, to -
váb bá az Euró pai Unió, va la mint más, az Euró pai Uni ón
kí vü li or szá gok sze rin ti, illetve ezen be lül föld raj zi lag el -
ha tá rolt pi a cok sze rin ti bon tás ban (a föld raj zi el kü lö ní tést
a vál lal ko zó gaz dál ko dá sa sa já tos sá ga i nak figye lembe -
vételével ala kít ja ki);”

29.  § Az Szt. a 94.  § után a kö vet ke zõ 94/A.  §-sal egé -
szül ki:

„94/A.  § A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat ni a
kül föl di te lep he lyek fõbb ada ta it te lep he lyen ként kü -
lön-kü lön, így kü lö nö sen azok meg ne ve zé sét, cí mét, be fo -
ga dó or szá gát, a mû kö dés hez tar tó san ren del ke zés re bo -
csá tott esz kö zök ér té két, a kül föl di gaz dál ko dás ból szár -
ma zó kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek, a kül föl di gaz dál ko -
dás ból szár ma zó adó zott ered mény és a kül föl dön be fi ze -
tett fõbb adók össze gét.”

30.  § Az Szt. 95.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„95.  § (1) Az üz le ti je len tés cél ja, hogy az éves be szá -
mo ló ada ta i nak ér té ke lé sé vel úgy mu tas sa be a vál lal ko zó
va gyo ni, pénz ügyi, jö ve del mi hely ze tét, az üz let me ne tet, a 
vál lal ko zó te vé keny sé ge so rán fel me rü lõ fõbb koc ká za -
tok kal és bi zony ta lan sá gok kal együtt, hogy ezek rõl – a
múlt be li tény- és a vár ha tó jö võ be ni ada tok alap ján – a
tény le ges kö rül mé nyek nek meg fe le lõ, meg bíz ha tó és va -
lós ké pet ad jon.

(2) Az üz le ti je len tés nek a vál lal ko zó üz let me ne té nek
fej lõ dé sé rõl, tel je sít mé nyé rõl, illetve hely ze té rõl át fo gó, a
vál lal ko zó mé re té vel és össze tett sé gé vel össz hang ban álló
elem zést kell tar tal maz nia.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti elem zés nek tar tal maz nia kell 
– a vál lal ko zó fej lõ dé sé nek, tel je sít mé nyé nek vagy hely -
ze té nek meg ér té sé hez szük sé ges mér ték ben – min den
olyan pénz ügyi és ahol szük sé ges, min den olyan kulcs fon -
tos sá gú, nem pénz ügyi jel le gû tel je sít mény mu ta tót, amely
lé nye ges az adott üz le ti vál lal ko zás szem pont já ból.
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(4) Az üz le ti je len tés ben ki kell tér ni:
a) a mér leg for du ló nap ja után be kö vet ke zett lé nye ges

ese mé nyek re, kü lö nö sen je len tõs fo lya ma tok ra;
b) a vár ha tó fej lõ dés re (a gaz da sá gi kör nye zet is mert és 

vár ha tó fej lõ dé se, a bel sõ dön té sek vár ha tó ha tá sa függ vé -
nyé ben);

c) a ku ta tás és a kí sér le ti fej lesz tés te rü le té re;
d) a te lep he lyek be mu ta tá sá ra;
e) a vál lal ko zó ál tal foly ta tott fog lal koz ta tás po li ti ká ra.
(5) Az üz le ti je len tés ben kü lön be kell mu tat ni:
a) a kör nye zet vé de lem nek a vál lal ko zó pénz ügyi hely -

ze tét meg ha tá ro zó, be fo lyá so ló sze re pét, a vál lal ko zó kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos fe le lõs sé gét;

b) a kör nye zet vé de lem te rü le tén tör tént és vár ha tó fej -
lesz té se ket, az ezzel össze füg gõ tá mo ga tá so kat;

c) a kör nye zet vé de lem esz kö zei te kin te té ben a vál lal -
ko zó ál tal al kal ma zott po li ti kát;

d) a kör nye zet vé del mi in téz ke dé se ket, azok vég re haj -
tá sá nak ala ku lá sát.

(6) Az üz le ti je len tés ben kell be mu tat ni:
a) a pénz ügyi inst ru men tu mok hasz no sí tá sát (be fek te -

té si vagy for ga tá si célú mi nõ sí té sét, a va lós ér té ken tör té nõ 
ér té ke lés ese tén az ér té ke lés szem pont já ból tör té nõ be so -
ro lá sát, a szár ma zé kos ügy le tek fe de ze ti vagy nem fe de ze -
ti jel le gét), ha az je len tõs ha tás sal van a va gyo ni hely zet re,

b) a koc ká zat ke ze lé si po li ti kát és a fe de ze ti ügy let po li -
ti kát,

c) az ár-, hi tel-, ka mat-, lik vi di tás- és cash-flow koc ká -
za tot (szám sze rû sít ve is).

(7) Az üz le ti je len tés nek, ahol szük sé ges, hi vat koz nia
kell és to váb bi ma gya rá za to kat kell ad nia az éves be szá -
mo ló ban sze rep lõ ada tok ra.

(8) Az üz le ti je len tést ma gya rul kell el ké szí te ni és azt a
hely és a ke let fel tün te té sé vel a vál lal ko zó kép vi se le té re
jo go sult sze mély kö te les alá ír ni.”

31.  § (1) Az Szt. 116.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem kö te le zõ össze vont (kon szo li dált) éves be szá -
mo lót és össze vont (kon szo li dált) üz le ti je len tést ké szí te -
nie annak az anya vál la lat nak (a továb biak ban: men te sít he -
tõ anya vál la lat), amely maga is le ány vál la la ta egy vál la lat -
nak (a továb biak ban: fö lé ren delt anya vál la lat), ha a fö lé -
ren delt anya vál la lat az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben ren -
del ke zik szék hellyel, e tör vény vagy a Ta nács 1983. jú ni us 
13-i 83/349/EGK irány elve, illetve az Euró pai Par la ment
és a Ta nács 2002. jú li us 19-i 1606/2002/EK ren de le te sze -
rint ké szít és hoz nyil vá nos ság ra össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo lót, va la mint össze vont (kon szo li dált) üz le ti
je len tést, amely ben a men te sít he tõ anya vál la lat és annak
le ány vál la la tai éves be szá mo ló it is kon szo li dál ják, to váb -
bá nem vo nat ko zik a men te sít he tõ anya vál la lat ra a 119.  §;
és ha

a) a fö lé ren delt anya vál la lat 100%-os tu laj do ni há -
nyad dal ren del ke zik a men te sít he tõ anya vál la lat ban, vagy

leg alább 90%-os tu laj do ni há nyad dal ren del ke zik és a ki -
sebb sé gi tu laj do no sok el fo gad ták a men te sí tést, vagy

b) az a) pon ton kí vü li ese tek ben, a ki sebb sé gi tu laj do -
no sok vagy azok egy rész e – akik nek össze sen leg alább
10%-os men te sít he tõ anya vál la la ti ré sze se dés van a bir to -
kuk ban – leg alább hat hó nap pal az össze vont (kon szo li -
dált) éves be szá mo ló ké szí té sé nek mér leg for du ló nap ja
elõtt nem kér ték a men te sít he tõ anya vál la lat tól az össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló össze ál lí tá sát.”

(2) Az Szt. 116.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a men te sí tett
anya vál la lat éves be szá mo ló já nak ki egé szí tõ mel lék le té -
ben a men te sí tett anya vál la lat és kap csolt vál lal ko zá sai be -
fek te tett esz kö ze i nek, tárgy évi be vé te le i nek és adó zott
ered mé nyé nek, sa ját tõ ké jé nek, va la mint fog lal koz ta tott -
jai át la gos ál lo má nyi lét szá má nak ada ta it vállal kozá -
sonként kü lön-kü lön be kell mu tat ni.”

(3) Az Szt. 116.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Nem al kal maz ha tó az (1) be kez dés sze rin ti men te -
sí tés arra az anya vál la lat ra, amely nek ki bo csá tott – a 3.  §
(6) be kez dé sé nek 2–3. pont jai sze rin ti – ér ték pa pír jai tõzs -
dei ke res ke del me en ge dé lye zett, vagy az en ge dé lye zést
már ké rel mez ték.

(5) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén, hi te les for dí tás -
ban, ma gyar nyel ven a fö lé ren delt kül föl di anya vál la lat
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ját és össze vont
(kon szo li dált) üz le ti je len té sét, az ezek rõl ké szült könyv -
vizs gá lói je len tést kell köz zé ten ni. E köz zé té tel rõl a men -
te sí tett anya vál la lat kö te les gon dos kod ni a 154.  §-ban fog -
lal tak nak meg fele lõen.”

32.  § Az Szt. 134.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az össze vont (kon szo li dált) üz le ti je len tés nek a
kon szo li dá lás ba be vont vál lal ko zá sok együt te sé nek hely -
ze tét és üz let me ne tét, a vál lal ko zá sok te vé keny sé ge so rán
fel me rü lõ fõbb koc ká za tok kal és bi zony ta lan sá gok kal
együtt úgy kell tar tal maz nia, hogy az a tény le ges vi szo -
nyok ról meg bíz ha tó és va lós ké pet ad jon.”

33.  § (1) Az Szt. 151.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk rõl nyil ván tar -
tást kell ve zet ni. A könyv vi te li szol gál ta tás vég zé sé re jo -
go sult mér leg ké pes köny ve lõi ké pe sí tés sel, illetve a nyil -
ván tar tás ba vé tel szem pont já ból a mér leg ké pes köny ve lõi
ké pe sí tés sel egyen ér té kû ké pe sí tés sel ren del ke zõk, to váb -
bá az ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés sel ren del ke zõ
nem ka ma rai ta gok nyil ván tar tá sát a Pénz ügy mi nisz té -
rium, a ka ma rai tag könyv vizs gá lók (ide ért ve a tag sá gu kat
szü ne tel te tõ ket is) nyil ván tar tá sát a Ma gyar Könyvvizs -
gálói Ka ma ra ve ze ti. A nyil ván tar tás ve ze té sé nek cél ja
annak hi te les do ku men tá lá sa, hogy a könyv vi te li szol gál -
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ta tás vég zé sé re jo go sult ter mé sze tes sze mély ren del ke zik
a te vé keny ség vég zé sé hez jog sza bály ban elõ írt is me re tek -
kel és szak mai gya kor lat tal. A nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ter mé sze tes sze mé lyek nyil vá nos ada ta i nak, az azok ban
be kö vet ke zõ vál to zá sok nak a köz zé té te le az ellen õr zés le -
he tõ sé gé nek meg te rem té sét, illetve az idõ sze rû tá jé koz ta -
tást szol gál ja.”

(2) Az Szt. 151.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A (4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba fel kell ven -
ni azt a könyv vi te li szol gál ta tás vég zé sé re je lent ke zõ ter -
mé sze tes sze mélyt, aki]

„c) bün tet len elõ éle tû és a te vé keny ség gya kor lá sát kor -
lá to zó vagy ki zá ró in téz ke dés ha tá lya alatt nem áll;”

(3) Az Szt. 151.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A nyil ván tar tás ból tö röl ni kell azt a ter mé sze tes
sze mélyt,

a) aki a 152.  § (1) be kez dé se sze rin ti to vább kép zés ben
nem vesz részt, aki nek rész vé te lét a to vább kép zés ben köz -
re mû kö dõ szer ve zet nem iga zol ja, illetve aki nem tud ja ki -
men te ni a to vább kép zés ben való rész vé te lé nek hi á nyát,

b) akit a bí ró ság bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog -
erõ sen el ítélt és a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok
alól nem men te sült,

c) akit a bí ró ság a könyv vi te li szol gál ta tás kö ré be tar to -
zó te vé keny ség vo nat ko zá sá ban a fog lal ko zás tól el til tott,

d) aki a nyil ván tar tás ba vé tel kor, illetve a nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen va lót lan ada tot kö zölt, a nyil ván tar -
tás ból tör lés re okot adó kö rül ményt 30 na pon be lül nem je -
len tet te be, a va lót lan adat köz lés, illetve a be je len tés el mu -
lasz tá sa utó la gos meg ál la pí tá sa kor,

e) aki kéri a nyil ván tar tás ból való tör lé sét,

f) akit jog erõs bí rói íté let a cse lek võ ké pes sé get kor lá to -
zó vagy ki zá ró gond nok ság alá he lye zett,

g) aki el ha lá lo zott.”

(4) Az Szt. 151.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa 
(10) be kez dés re vál to zik:

„(7) A nyil ván tar tás ból tö rölt ter mé sze tes sze mély kér -
he ti a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tá sá ba új -
bó li fel vé te lét:

a) a tör lést kö ve tõ 2 év után, ha a tör lés re a (6) be kez dés 
a) pont ja  miatt,

b) a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te -
sü lést köve tõen, ha a tör lés re a (6) be kez dés b) pont ja
 miatt,

c) a könyv vi te li szol gál ta tás kö ré be tar to zó te vé keny -
ség vo nat ko zá sá ban a fog lal ko zás tól való el til tás aló li
men te sí tést köve tõen, ha a tör lés re a (6) be kez dés c) pont ja 
 miatt,

d) a tör lést kö ve tõ 3 év után, ha a tör lés re a (6) be kez dés 
d) pont ja  miatt,

e) a tör lést kö ve tõ 2 év után, ha a tör lés re a (6) be kez dés 
e) pont ja  miatt,

f) a gond nok ság alá he lye zés meg szün te té sét köve tõen, 
ha a tör lés re a (6) be kez dés f) pont ja  miatt

ke rült sor.
(8) A nyil ván tar tás ba vett könyv vi te li szol gál ta tás vég -

zé sé re jo go sult ter mé sze tes sze mély re giszt rá lá si szá ma,
neve, címe, hoz zá já ru lá sa ese tén egyéb ada ta nyil vá nos,
azok ról bár ki tá jé koz ta tást kap hat.

(9) A (8) be kez dés ben fog lal tak ra te kin tet tel a Pénz ügy -
mi nisz té rium a tárgy év ben nyil ván tar tás ba vett ter mé sze -
tes sze mé lyek re giszt rá lá si szá mát, ne vét, cí mét, va la mint
a nyil ván tar tás ba vet tek ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá -
so kat a Ma gyar Köz löny mel lék le té ben és a Pénz ügyi
Köz löny ben éven te köz zé te szi, to váb bá in ter ne tes hon lap -
ján va la mennyi nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes sze mély
elõb bi ada ta it, va la mint min den olyan egyéb ada tot,
amely nek nyil vá nos sá gá hoz az érin tett ter mé sze tes sze -
mély hoz zá já rult, nyil vá nos ság ra hoz, és biz to sít ja, hogy a
nyil vá nos ada tok ról a Pénz ügy mi nisz té ri um tól bár ki tá jé -
koz ta tást kapjon.”

34.  § (1) Az Szt. 153.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ket tõs könyv vi telt ve ze tõ, cég jegy zék be be jegy -
zett vál lal ko zó kö te les a jó vá ha gyás ra jo go sult tes tü let ál -
tal el fo ga dott éves be szá mo lót, egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói
zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar -
tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel együtt, va la -
mint az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá -
ro za tot az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já tól szá mí tott
150 na pon be lül a cég bí ró ság nál le tét be he lyez ni ugyan -
olyan for má ban és tar ta lom mal (szö ve ge zés ben), mint
amely nek alap ján a könyv vizs gá ló az éves be szá mo lót
vagy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót fe lül vizs gál ta.

(2) Az anya vál la lat a jó vá ha gyás ra jo go sult tes tü let ál tal 
el fo ga dott össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo lót a
könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el -
uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés -
sel együtt az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló
mér leg for du ló nap já tól szá mí tott 180 na pon be lül kö te les a
cég bí ró ság nál le tét be he lyez ni ugyan olyan for má ban és
tar ta lom mal (szö ve ge zés ben), mint amely nek alap ján a
könyv vizs gá ló az össze vont (kon szo li dált) éves beszá -
molót fe lül vizs gál ta.”

(2) Az Szt. 153.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A cég bí ró ság nál le tét be he lye zett éves be szá mo ló,
egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, egy sze rû sí tett be szá mo ló,
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ada tai, kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a
zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tés sel együtt nyil vá no sak, azok ról a
cég bí ró ság nál bár ki tá jé koz ta tást kap hat, és má so la tot ké -
szít het.
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(5) A kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi
fiókte lepe kö te les a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ál tal el -
fo ga dott éves be szá mo lót a könyv vizs gá lói zá ra dé kot
vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó
füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel együtt, va la mint az
adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot
az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já tól szá mí tott 150 na -
pon be lül a cég bí ró ság nál le tét be he lyez ni.”

35.  § (1) Az Szt. 154.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Min den ket tõs könyv vi telt ve ze tõ vál lal ko zó (ide ért ve
a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le -
pét is) kö te les az éves be szá mo lót, illetve az egy sze rû sí tett
éves be szá mo lót, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv -
vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí -
tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel
együtt – a le tét be he lye zés sel egy ide jû leg – köz zé ten ni.”

(2) Az Szt. 154.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vál lal ko zó kö te les biz to sí ta ni, hogy munkavál -
lalói, al kal ma zot tai, tag jai az éves be szá mo lót, az egy sze -
rû sí tett éves be szá mo lót, az össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo lót, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs -
gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát
is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tést a vál lal -
ko zó (az anya vál la lat) szék he lyén meg te kint hes sék és
azok ról tel jes vagy rész le ges má so la tot ké szít hes se nek.”

(3) Az Szt. 154.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az anya vál la lat kö te les az össze vont (kon szo li dált) 
éves be szá mo lót a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra -
dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tés sel együtt – a le tét be he lye zés sel
egy ide jû leg – köz zé ten ni.”

(4) Az Szt. 154.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo ló is mé telt köz zé té te lé hez is szük sé ges – kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén – a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy
a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get -
len könyv vizs gá lói je len tés, a jó vá ha gyás ra jo go sult tes tü -
let elé ter jesz tés, to váb bá a jó vá ha gyást kö ve tõ 30 na pon
be lül – a cég jegy zék be be jegy zett vál lal ko zó ese tén – a
cég bí ró ság nál tör té nõ le tét be helyezés.

(7) Köz zé té te li kö te le zett sé gé nek – ide ért ve az is mé telt
köz zé té telt is – az zal tesz ele get a vál lal ko zó, a kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ha az
éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, az
anya vál la lat az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló
egy ere de ti vagy egy hi te les má so la ti pél dá nyát, kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a
zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tés sel együtt – a le tét be he lye zés sel

egy ide jû leg – az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Cégnyil -
vántartási és Cég in for má ci ós Szol gá la tá nak megküldi.”

(5) Az Szt. 154.  §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (8)–(10) be kez dés szá -
mo zá sa (10)–(12) be kez dés re vál to zik:

„(8) A 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zó a (7) be -
kez dés ben sze rep lõ do ku men tu mo kat az üz le ti je len tés sel,
az össze vont (kon szo li dált) üz le ti je len tés sel együtt – az
ott meg je lölt idõ pont ban – in ter ne tes hon lap ján is kö te les
köz zé ten ni, és a köz zé tett ada tok fo lya ma tos meg te kint he -
tõ sé gét leg alább a kö vet ke zõ má so dik üz le ti évre vonat -
kozó ada tok köz zé té te lé ig biz to sí ta ni.

(9) Amennyi ben a vál lal ko zó e tör vény vagy más jog -
sza bály, illetve sa ját dön tés alap ján az in ter ne tes hon lap ján 
vagy egyéb más mó don is köz zé te szi a be szá mo lót és a
kap cso ló dó üz le ti je len tést, a könyv vizs gá lat ra való hi vat -
ko zás te kin te té ben a (3) be kez dés sze rint kö te les el jár ni.”

36.  § Az Szt. 155.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló kö te -
le zõ fe lül vizs gá la tá ra, a (7) be kez dés nek meg fele lõen be -
jegy zett könyv vizs gá lót, könyv vizs gá lói tár sa sá got az
anya vál la lat tu laj do no sai vá laszt ják. A könyv vizs gá lót,
könyv vizs gá lói tár sa sá got a kon szo li dá lás ra ke rü lõ üz le ti
év mér leg for du ló nap ja elõtt a (6) be kez dés ben fog lal tak
sze rin ti idõ pont ban kell meg vá lasz ta ni.”

37.  § (1) Az Szt. 156.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vál lal ko zó tól füg get len könyv vizs gá ló fel ada ta
az éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló va ló -
di sá gá nak és sza bály sze rû sé gé nek (a mér leg, az ered -
mény ki mu ta tás, a ki egé szí tõ mel lék let) fe lül vizs gá la ta, e
tör vény és a lé te sí tõ ok irat elõ írásai be tar tá sá nak el len õr -
zé se, és en nek alap ján az éves be szá mo ló ról, az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo ló ról a könyv vizs gá ló ál lás fog la lá sát
tük rö zõ vé le mény ki ala kí tá sa, a füg get len könyv vizs gá lói
je len tés elkészítése.”

(2) Az Szt. 156.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A füg get len könyv vizs gá lói je len tés nek tar tal maz -
nia kell:

a) a füg get len könyv vizs gá lói je len tés cí mét, to váb bá
cím zett jét;

b) a könyv vizs gá lat tár gyát ké pe zõ éves be szá mo ló,
egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo ló azo no sí tó it (kü lö nö sen me lyik vál lal ko zó, 
me lyik üz le ti évre vo nat ko zó, mi lyen mér leg for du ló nap -
pal ké szült, mi lyen fõbb jel lem zõ ada to kat tar tal ma zó be -
szá mo ló ja), a be szá mo ló össze ál lí tá sá nál al kal ma zott be -
szá mo lá si sza bály rend szer meg je lö lé sé vel együtt;

c) a könyv vizs gá lat ha tó kö ré nek le írá sát, a könyv vizs -
gá lat so rán al kal ma zott könyv vizs gá la ti stan dard-rend szer 
meg je lö lé sét;
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d) az el vég zett, a könyv vizs gá lói vé le ményt (a zá ra dé -
kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát) meg fele lõen 
alá tá masz tó vizs gá la tok jel le gét, össze fog la ló bemu -
tatását;

e) a könyv vizs gá ló éves be szá mo ló hoz, egy sze rû sí tett
éves be szá mo ló hoz, össze vont (kon szo li dált) éves be szá -
mo ló hoz adott, a könyv vizs gá lói zá ra dék ban vagy a zá ra -
dék meg adá sá nak el uta sí tá sá ban ki fe je zett vé le mé nyét,
ha tá ro zott ál lás pont ját ar ról, hogy a be szá mo ló meg fe lel-e
az e tör vény ben fog lal tak nak, to váb bá azon egyéb jog sza -
bá lyok elõ írásainak, ame lyek a könyv vizs gá ló szá má ra a
be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok vo nat ko zá sá ban felada -
tokat ha tá roz nak meg;

f) a (hi te le sí tõ, kor lá to zott, el uta sí tó) könyv vizs gá lói
zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát;

g) hi vat ko zást bár mely olyan kér dés re, amely re a
könyv vizs gá ló hang sú lyo san fel kí ván ja hív ni a fi gyel met
anél kül, hogy az a könyv vizs gá ló vé le mé nyét mi nõ sí tet te
vol na (fi gye lem fel hí vó meg jegy zés);

h) a könyv vizs gá ló vé le mé nyét ar ról, hogy az éves be -
szá mo ló, össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló össz -
hang ban áll-e az ugyan azon üz le ti év rõl ké szí tett üz le ti je -
len tés sel;

i) a könyv vizs gá lói je len tés kel te zé sét;
j) a könyv vizs gá la tért sze mé lyé ben fe le lõs könyv vizs -

gá ló ne vét, alá írá sát, ka ma rai be jegy zé si (nyil ván tar tá si)
szá mát;

k) könyv vizs gá lói tár sa ság ese tén a – j) pont ban fog lal -
ta kon túl me nõ en – tár sa ság kép vi se le té re jo go sult sze mély 
ne vét, alá írá sát, a tár sa ság meg ne ve zé sét, szék he lyét, ka -
ma rai nyil ván tar tá si szá mát is.”

38.  § Az Szt. 158.  §-ának (4)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Ha a könyv vizs gá ló nem tud zá ra dé kot adni, mert
ah hoz nem tu dott ele gen dõ és meg fe le lõ könyv vizs gá lói
bi zo nyí té kot sze rez ni, ak kor a zá ra dék meg adá sá nak el uta -
sí tá sát (az el uta sí tás oka i nak rész le tes fel tün te té sé vel) tar -
tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tést kell le tét be he -
lyez ni, illetve köz zé ten ni.

(5) Kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá ló ál -
tal el len õr zött éves be szá mo ló, egy sze rû sí tett éves be szá -
mo ló, össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló a füg get -
len könyv vizs gá lói je len tés sel együtt ter jeszt he tõ a leg -
fõbb szerv (a rész vény tár sa ság köz gyû lé se, a kor lá tolt fe -
le lõs sé gû tár sa ság tag gyû lé se) elé.

(6) Amennyi ben a köz gyû lés, a tag gyû lés az elé ter jesz -
tett éves be szá mo ló, egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ada ta it meg vál toz tat ja, 
vagy olyan in for má ció ju tott a könyv vizs gá ló tu do má sá ra,
amely mel lett a köz gyû lést, a tag gyû lést meg elõ zõ en adott
könyv vizs gá lói zá ra dék már nem tük rö zi a va lós hely ze tet, 
a könyv vizs gá ló nak a le tét be he lye zés re, a köz zé té tel re
ke rü lõ éves be szá mo ló hoz, egy sze rû sí tett éves be szá mo ló -
hoz, össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló hoz a va ló -
ság nak meg fe le lõ könyv vizs gá lói zá ra dé kot is tar tal ma zó

füg get len könyv vizs gá lói je len tést kell – még a le tét be
helyez ést, a köz zé té telt meg elõ zõ en – ké szí te nie.”

39.  § Az Szt. 167.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A gaz dál ko dó az (1) be kez dés h) és i) pont já ban
fog lalt kö te le zett ség nek oly mó don is ele get te het, hogy a
meg je lölt ada to kat, in for má ci ó kat és iga zo lá so kat az ere -
de ti bi zony lat hoz egy ér tel mû hoz zá ren de lés sel, el vá laszt -
ha tat lan mó don, az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé gét ki zár va 
csa tol ja.”

40.  § Az Szt. 177.  §-a a kö vet ke zõ (12) és (13) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(12) A (11) be kez dés ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa
so rán jog har mo ni zá ci ós célú vál to zás nak te kin ten dõ az is,
ha a de vi za kül föl di mi nõ sí tés el vesz té se a több sé gi irá nyí -
tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zõ tag (tu laj do nos) sze -
mé lyé ben tör té nõ vál to zás  miatt kö vet ke zett be.

(13) A 10.  § (2) be kez dé sét elõ ször a 2007. év ben in du ló 
üz le ti év rõl ké szí tett össze vont (kon szo li dált) éves be szá -
mo ló ra kell al kal maz nia annak a vál lal ko zó nak (anya vál -
la lat nak), amely nek az Euró pai Unió va la mely tag ál la má -
nak el is mert (sza bá lyo zott) pi a cán (tõzs dé jén) csak a hi tel -
vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír jai for gal ma zá sa enge -
délyezett.”

41.  § (1) Az Szt. 178.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány arra, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za:]

„d) a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lét el lá tó szer ve zet re, a nyil ván tar tás ba vé tel re, illetve
a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés re, a nyil ván tar tás ve ze té -
sé nek rész le tes sza bá lya i ra, a kö te le zõ szak mai to vább -
kép zés re, va la mint a jog or vos la ti le he tõ sé gek re vo nat ko zó 
elõ írásokat;”

(2) Az Szt. 178.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter arra, hogy
– az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti kor mány ren de let elõ -
írásainak figye lembevételével – a nem ze ti szám vi te li stan -
dar do kat ren de let tel ki hir des se.”

42.  § Az Szt. 5. szá mú, „Az ered mény le ve ze tés elõ írt ta -
go lá sa” mel lék le té ben a 11. té tel el ne ve zé se a kö vet ke zõ re 
vál to zik:

„11. Ter mé szet ben adott jut ta tá sok mun ka vál la lók nak,
ta gok nak”

43.  § Az Szt. 7. szá mú mel lék le té nek a „A cash flow-
 kimutat ás so ra i nak tar tal ma” cím alat ti szö veg rész (a je -
len le gi szö veg rész vé gét köve tõen) a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:
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„Va lós ér té ken tör té nõ ér té ke lés al kal ma zá sa ese tén to -
váb bi kor rek ci ós té te le ket kell figye lembe ven ni a va lós
ér té ken tör té nõ ér té ke lés ered ményt érin tõ ha tá sa i nak ki -
szû ré sé re.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

44.  § (1) E tör vény 2005. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba
azza l, hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2005. év ben in du ló
üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni.

(2) E tör vény 1–2., 4., 6–7., 10–32., 34–39.,
42–43.  §-ai ban, va la mint az Szt. e tör vény 40.  §-ával be ik -
ta tott 177.  §-ának (12) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat a
2004. évi üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra is le het al kal -
maz ni.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
3.  §-a (4) be kez dé se 10. pont já nak g) al pont ját kö ve tõ szö -
veg rész utol só mon da ta, az Szt. 52.  §-a (4) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta, az Szt. 137.  §-ának (4) és (5) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
3.  §-a (5) be kez dé se 1. pont já nak d) al pont ja és 2. pont já -
nak d) al pont ja ha tá lyát vesz ti az zal, hogy az ilyen cí men
már ki mu ta tott té te lek el szá mo lá sát az erre vo nat ko zó ko -
ráb bi dön té sek nek meg fele lõen kell foly tat ni.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
25.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „ , át ala ku lás ese tén az
ilyen cí men meg ál la pí tott ér té ket” szö veg rész, az Szt.
29.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „ , a rö vid le já rat ra köl -
csön adott pénz esz közt” szö veg rész, az Szt. 45.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „ , illetve át ala ku lás” szö veg rész, az
Szt. 45.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ , az át ala ku lást” szö -
veg rész, az Szt. 73.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„ , to váb bá a vissz áru” szö veg rész, az Szt. 138.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „[ide ért ve a 137.  § (4)–(5) be kez dé se
sze rin ti üz le ti vagy cég ér té ket is]” szö veg rész, az Szt.
151.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „annak tör vé nyességi fel -
ügye le té rõl,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
10.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „1606/2002. szá mú (EK)
ren de let” szö veg rész he lyé be „1606/2002/EK ren de let”
szö veg rész, az Szt. 26.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „hasz -
ná la tá nak elõ fel té te lét je len tõ” szö veg rész he lyé be „hasz -
ná la tá hoz kap cso ló dó” szö veg rész, az Szt. 45.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban és a 86.  §-a (4) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „tá mo ga tás és a” szö veg rész he lyé be „tá -
mo ga tás,” szö veg rész, az Szt. 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban – mind a két eset ben – a „szel lem i ter mék”
szö veg rész he lyé be „im ma te ri á lis jó szág” szö veg rész, az
Szt. 59/B.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „pénz ügyi esz kö -

zök” szö veg rész he lyé be „pénz ügyi esz kö zök, illetve
pénz ügyi kö te le zett sé gek” szö veg rész, az Szt. 60.  §-ának
(8) be kez dé sé ben a „vál lal ko zó” szö veg rész he lyé be „vál -
lal ko zó nak” szö veg rész, az Szt. 134.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „(2)–(4)” szö veg rész he lyé be „(2)–(7)” szö veg -
rész, az Szt. 160.  §-a (3) be kez dé se b) pont ja má so dik
mon da tá ban az „az egyéb ál ta lá nos költ sé ge ket, va la mint”
szö veg rész he lyé be „az egyéb ál ta lá nos költ sé ge ket), va la -
mint” szö veg rész, az Szt. 175.  §-ának c) pont já ban a
„pénz in té ze tek” szö veg rész he lyé be „pénz ügyi in téz mé -
nyek” szö veg rész, az Szt. 175.  §-ának d) pont já ban az
„1606/2002. szá mú (EK) ren de let” szö veg rész he lyé be
„1606/2002/EK ren de let” szö veg rész lép.

Átmeneti rendelkezések

45.  § (1) Az Szt. e tör vény 12.  §-ával mó do sí tott 52.  §-a
(6) be kez dé sé nek az üz le ti vagy cég ér ték re vo nat ko zó elõ -
írását a 2004. de cem ber 31-e után nyil ván tar tás ba vett üz -
le ti vagy cég ér ték re kell, a ko ráb ban nyil ván tar tás ba vett
üz le ti vagy cég ér ték re le het al kal maz ni.

(2) Az Szt. e tör vény 16.  §-ával be ik ta tott 60.  §-a (9) be -
kez dé sé nek elsõ al kal ma zá sa kor a vál lal ko zó vá laszt hat,
hogy nyil ván tar tá si ár fo lyam ként vagy a be fek te tés ere de ti 
be ke rü lés ko ri ár fo lya mát ve szi figye lembe [eh hez kap cso -
ló dó an a ko ráb ban el szá molt ár fo lyam kü lön bö ze te ket,
illetve ér ték vesz té se ket és ér ték he lyes bí té se ket vissza ren -
de zi (stor ní roz za), és egy ide jû leg az Szt. 60.  §-a (9) be kez -
dé sé nek meg fele lõen el szá mol ja], vagy az elõ zõ évi üz le ti
év rõl ké szí tett be szá mo ló nál figye lembe vett ár fo lya mot
te kin ti a to váb bi ér té ke lés alap já nak.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

46.  § (1) E tör vény 3.  §-a, va la mint az Szt. e tör vény
40.  §-ával be ik ta tott 177.  §-ának (13) be kez dé se az Euró -
pai Par la ment és a Ta nács a nem zet kö zi szám vi te li stan -
dar dok al kal ma zá sá ról  szóló 2002. jú li us 19-i
1606/2002/EK ren de le té nek való meg fe le lést szol gál ja.

(2) E tör vény 2., 4., 8., 30., 32., 34–38.  §-ai, va la mint az
Szt. e tör vény 31.  §-ának (3) be kez dé sé vel be ik ta tott
116.  §-ának (4) be kez dé se az Euró pai Par la ment és a Ta -
nács a meg ha tá ro zott jogi for má jú gaz da sá gi tár sa sá gok, a
ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek, illetve a biz to sí tó -
in té ze tek éves és össze vont (kon szo li dált) éves beszá -
molóiról  szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK
és 91/674/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról  szóló
2003/51/EK irány el vé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke
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2004. évi C.
törvény

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének
végrehajtásáról*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-ában fog -
lal tak alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költség -
vetésérõl  szóló – mó do sí tott – 2002. évi LXII. tör vény
(a továb biak ban: Költ ség ve té si Tör vény) vég re haj tá sá ról,
a 2003. áp ri lis 12-i ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás pénz -
ügyi tá mo ga tá sá ról  szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY ha tá -
ro zat ban, a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók és a nem ze ti
hír ügy nök ség euró pai uni ós csat la ko zás sal kap cso la tos tá -
jé koz ta tá si fel ada ta i nak költ ség ve té si több let tá mo ga tá sá -
ról  szóló 10/2003. (II. 19.) OGY ha tá ro zat ban, a nem ze ti
és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek költ ség ve té si támoga -
tásáról  szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY ha tá ro zat ban,  a Ma -
gyar Köz tár sa ság rész vé te lé rõl a Nem zet kö zi Fej lesz té si
Tár su lás (IDA) alap ja i nak ti zen har ma dik fel töl té sé ben
 szóló 59/2003. (V. 28.) OGY ha tá ro zat ban, és a közszol -
gálati mé dia rész vény tár sa sá gok alap tõ ke-eme lé sé re szol -
gá ló költ ség ve té si cél elõ irány zat fel osz tá sá ról  szóló
77/2003. (VI. 24.) OGY ha tá ro zat ban fog lal tak ra fi gye -
lem mel a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2003. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A fõösszegek

1. § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sát – a 3.  §-ban fog lalt adós -
ság tör lesz té si ki adá sok, va la mint a hi tel fel vé te lek nél kül –

a) 4 938 219,9 mil lió fo rint, azaz négymillió- kilenc -
százharmincnyolcezer-kettõszáztizenkilenc egész kilenc -
tized mil lió fo rint be vé tel lel,

b) 5 670 639,4 mil lió fo rint, azaz öt mil lió-hat száz het -
ven ezer-hat száz har minc ki lenc egész négy ti zed mil lió
 forint ki adás sal és

c) 732 419,5 mil lió fo rint, azaz hét száz har minc ket tõ -
ezer-négy száz ti zen ki lenc egész öt ti zed mil lió fo rint
 hiánnyal

hagy ja jó vá.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2004. ok tó ber 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. § A köz pon ti költ ség ve tés ki adá si és be vé te li elõ -
irány za ta i nak tel je sí té sét az 1. szá mú mel lék let költség -
vetési fe je ze ten ként, cí men ként, al cí men ként, jogcím-
 csoportonként, jog cí men ként, elõ irány zat-cso por ton ként
és ki emelt elõ irány za ton ként tar tal maz za.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes
rendelkezések

3. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Költ ség ve té si
Tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek meg fele lõen a köz pon ti
költ ség ve tés de vi za- és fo rint adós ság-ál lo má nyá ból
2003-ban a pénz ügy mi nisz ter az adós ság tör lesz té si szám -
la ter hé re

a) 72 805,6 mil lió fo rint össze gû fo rint hi tel-tör lesz tést
tel je sí tett a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) 
ja vá ra,

b) 162 566,4 mil lió fo rint össze gû fo rint hi tel-tör lesz -
tést tel je sí tett a bel föl di hi te le zõk ja vá ra,

c) 457 597,3 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel-tör lesz -
tést tel je sí tett az MNB ja vá ra,

d) 258 835,6 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel-tör lesz -
tést tel je sí tett a bel föl di és a kül föl di hi te le zõk ja vá ra,

e) 838 720,6 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza
 forint-államkötvényeket a bel föl di és kül föl di hi te le zõk -
nek,

f) 8518,2 mil lió fo rint össze gû kincs tá ri ta ka rék köt -
vény-tör lesz tést tel je sí tett a bel föl di hi te le zõk ja vá ra,

g) 36,0 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza de vi za -
köt vé nye ket a kül föl di hi te le zõk nek.

4. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy az e tör vény
1.  §-ában meg ál la pí tott hi ány fi nan szí ro zá sá ra a Költ ség -
ve té si Tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa
alap ján a pénz ügy mi nisz ter 2003-ban

a) 649 811,1 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a forint -
államkötvény ál lo má nyát,

b) 101,2 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a fo rint hi te lek
ál lo má nyát,

c) 83 652,5 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a deviza -
hitelek ál lo má nyát.

5. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy 2003-ban az
e tör vény 3.  §-ában meg ál la pí tott vissza fi ze té sek fi nan szí -
ro zá sá ra a pénz ügy mi nisz ter a Költ ség ve té si Tör vény
3.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján

a) 1 109 774,7 mil lió fo rint össze gû fo rint-ál lam köt -
vényt ér té ke sí tett,

b) 191 565,0 mil lió fo rint összeg ben de vi za hi telt vett
fel,
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c) 497 740,0 mil lió fo rint össze gû de vi za-ál lam köt -
vényt ér té ke sí tett.

6. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a pénz ügy mi -
nisz ter – a Költ ség ve té si Tör vény 3.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Kincs tá ri Egy sé ges
Szám la (a továb biak ban: KESZ) fo lya ma tos lik vi di tá sa és
a tár sa da lom biz to sí tá si ala pok ból tel je sí tett ki adá sok hoz
vál lalt ál lam i ga ran cia fe de ze té nek meg te rem té se ér de ké -
ben, illetve az MNB ki egyen lí té si tar ta lé ká nak fel töl té se
céljából

a) 288 380,4 mil lió fo rint tal az ál lam köt vé nyek ál lo -
má nyát,

b) 86 755,8 mil lió fo rint tal a kincs tár je gyek ál lo má nyát
nö vel te.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

7. § (1) A he lyi ön kor mány za tok fel ada ta i nak el lá tá sá -
hoz nyúj tott nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lá sok és nor ma tív
ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó (e ket tõ
a továb biak ban: nor ma tív hoz zá já ru lá sok), va la mint a nor -
ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok, to váb bá a me -
gyei ön kor mány za to kat az ál ta luk fenn tar tott in téz mé -
nyek ben el lá tot tak után meg il le tõ sze mé lyi jö ve de lem -
adó-ré sze se dés, illetve a he lyi ön kor mány za tok jö ve de -
lem-dif fe ren ci á ló dá sát mér sék lõ ki egé szí té sek és be szá -
mí tá sok ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le te zett 
el szá mo lá sát a pénz ügy mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter
együt tes ren de let ben (a továb biak ban: PM–BM. R.) hir de -
ti ki e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül.
A nor ma tív hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná -
lá sú tá mo ga tá sok elõ irány za tai és pénz for gal mi tel je sí té se
or szá go san össze sí tett ala ku lá sá nak jog cí men kén ti össze -
gét a 3. szá mú mel lék let tartalmazza.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok év köz ben együt te sen 4895,0 mil lió fo rint
összeg ben mond tak le nor ma tív hoz zá já ru lá sok ról és nor -
ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról, va la mint in -
téz mény át adás kö vet kez té ben 97,5 mil lió fo rint összeg ben 
nem jo go sul tak e tá mo ga tá sok ra, to váb bá el is me ri, hogy
in téz mény át vé tel  miatt 2,3 mil lió fo rint tal ugyan ezen elõ -
irány za tok meg nö ve ked nek. A mó do sí tott elõ irány za to kat
a PM–BM. R. tar tal maz za.

(3) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a nor ma tív hoz -
zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá -
sok, va la mint a me gyei ön kor mány za to kat az ál ta luk fenn -
tar tott in téz mé nyek ben el lá tot tak után meg il le tõ sze mé lyi -
jö ve de lem adó-ré sze se dés elõ irány za ta i nak a he lyi ön kor -
mány za to kat a tény le ge sen tel je sí tett mu ta tó szá mok alap -
ján meg il le tõ és a ré szük re a költ ség ve té si év ben fo lyó sí -
tott össze gek kü lön bö ze tei az Áht. 64. §-ának (7) be kez dé -
se sze rint tör tént el szá mo lás alap ján a kö vet ke zõk:

a) vissza fi ze té si kö te le zett ség 3902,4 mil lió fo rint,

b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ ki egé szí tés 2640,2
mil lió fo rint,

c) ame lyek egyen le ge ként a he lyi ön kor mány za tok
2003. év után elõ írt tar to zá sa 1262,2 mil lió fo rint.

(4) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy azon he lyi ön -
kor mány za to kat, ame lyek a fel adat mu ta tók hoz kap cso ló -
dó an nor ma tív hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tás elõ irány za to kat sa ját szá mí tá sa ik alap ján 
az õket tény le ge sen meg il le tõ nél 5%-kal ma ga sabb mér -
ték ben vet ték igény be, az Áht. 64/A.  §-ának (4) be kez dé se
sze rint, 127,5 mil lió fo rint igény be vé te li ka mat fi ze té si kö -
te le zett ség ter he li. En nek he lyi ön kor mány za ton ként rész -
le te zett össze gét a PM–BM. R. tar tal maz za.

(5) A he lyi ön kor mány za to kat az Áht. 64/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján

a) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
70,5 mil lió fo rint,

b) az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se
és a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa jog cí men egyen -
leg ében 79,9 mil lió fo rint,

c) az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ
(for rás hi á nyos) he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa jog -
címen 1937,9 mil lió fo rint,

d) a ki egé szí tõ tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za tok bér -
ki adá sa i hoz ka pott elõ irány zat ból 2349,0 mil lió fo rint,

e) a 2002. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt köz pon to -
sí tott és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tás ból fel
nem hasz nált 86,7 mil lió fo rint

vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–BM. R. tar tal maz za.

(6) A jö ve de lem kü lönb ség-mér sék lés szá mí tá sa so rán
va lo ri zált ipar ûzé si adó be vé te lü ket csök ken tõ he lyi ön kor -
mány za to kat az adó erõ-ké pes ség tel jes körû el szá mo lá sá -
ból 1036,3 mil lió fo rint il le ti meg.

(7) Az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  §-ának (5) be kez dé se alap ján vég zett 
el len õr zé sek meg ál la pí tá sa sze rint a he lyi ön kor mány za to -
kat

a) a (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott vissza -
fizetési kö te le zett ség bõl 146,6 mil lió fo rint,

b) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men 16,5 mil lió
 forint,

c) az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se
és a köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa jog cí men egyen -
leg ében 8,8 mil lió fo rint,

d) a ki egé szí tõ tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za tok bér -
ki adá sa i hoz ka pott elõ irány zat ból 0,6 mil lió fo rint,

e) cél tá mo ga tá sok jog cí men 42,1 mil lió fo rint,

f) a te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si tá mo ga tás
jog cí men 0,2 mil lió fo rint,

g) a cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás jog cí men
0,2 mil lió fo rint,
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h) a 2002. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt köz pon to -
sí tott és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tás ból fel
nem hasz nált 0,7 mil lió fo rint
vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–BM. R. tar tal maz za.

(8) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 126.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján az éves be szá mo ló sze rin ti vissza -
fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek ha tár ide je 2004.
már ci us 25. A vissza fi ze té si kö te le zett ség hez kap cso ló dó
ké se del mi ka mat-fi ze té si kö te le zett ség 2004. már ci us 26.
nap já tól ke let ke zik.

(9) Az Ál la mi Szám ve võ szék meg ál la pí tá sá hoz kap cso -
ló dó, he lyi ön kor mány za to kat érin tõ pót ló la gos ál lam i tá -
mo ga tá sok, illetve vissza fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé nek ha tár ide je a PM–BM. R. ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
15. nap.

(10) Amennyi ben a (8)–(9) be kez dé sek ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõt kö ve tõ 90 na pon be lül a be fi ze té sek nem ér -
kez nek meg a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban:
Kincs tár) 10032000-01031496-00000000 „Ön kor mány -
za tok elõ zõ év rõl szár ma zó be fi ze té sei”, va la mint a
10032000-01034004-00000000 „Kü lön le ges be vé te lek”
be vé te li szám lá já ra, a Kincs tár az Áht. 64/A.  §-ának
(6) be kez dé se alap ján in téz ke dik a köz pon ti költ ség ve tést
meg il le tõ kö ve te lés ér vé nye sí té sé rõl.

(11) Azon ön kor mány za tok ré szé re, ame lyek sa ját el -
szá mo lá suk alap ján pót ló la gos tá mo ga tás ra jo go sul tak, a
Pénz ügy mi nisz té rium a Kincs tá ron ke resz tül 3691,4 mil -
lió fo rint össze gû tá mo ga tás át uta lá sá ról ren del ke zett.

8. § (1) A he lyi ön kor mány za tok köz pon to sí tott elõ -
irány za ta i nak fel hasz ná lá sát a 4. szá mú mel lék let részle -
tezi.

(2) A he lyi ön kor mány za tok nak nyúj tott szín ház i tá mo -
ga tá so kat ön kor mány za ton kén ti bon tás ban az 5. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

(3) A he lyi ön kor mány za tok 2003. évi cím zett- és cél tá -
mo ga tá si elõ irány za tá nak, tel je sí té sé nek és ma rad vá nyá -
nak ala ku lá sát a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A he lyi ön kor mány za tok nak nyúj tott te rü le ti ki -
egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá mo ga tás elõ irány za -
tá nak, tel je sí té sé nek és ma rad vá nyá nak ala ku lá sát a 7. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

(5) A he lyi ön kor mány za tok cél jel le gû de cent ra li zált tá -
mo ga tá si elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sát a 8. szá mú mel -
lék let rész le te zi.

(6) A he lyi ön kor mány za ti hi va tá sos tûz ol tó sá gok tá -
mo ga tá sa elõ irány za tá nak fel hasz ná lá sát a 9. szá mú mel -
lék let rész le te zi.

(7) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok cím zett- és cél tá mo ga tá sá nak a köz pon ti költ -
ség ve tés ben ren del ke zés re álló ma rad vá nya 37 890,8 mil -

lió fo rint, a te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si tá mo -
ga tás ma rad vá nya 5918,7 mil lió fo rint, a cél jel le gû de cent -
ra li zált tá mo ga tás ma rad vá nya 2884,1 mil lió fo rint.

9. § Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a Költségve -
tési Tör vény 58.  §-ának (7) be kez dé se alap ján a köz cé lú
mun ka vég zés ki adá sa i ra, va la mint az ak tív korú nem fog -
lal koz ta tot tak szo ciá lis se gé lye zé sé re a Mun ka erõ pi a ci
Alap ál tal a köz pon ti költ ség ve tés be be fi ze tett össze sen
31 510,0 mil lió fo rint tal szem ben 33 997,0 mil lió fo rint ke -
rült a he lyi ön kor mány za tok út ján ki fi ze tés re, en nek alap -
ján ma rad vány nem ke let ke zett, ezért a Mun ka erõ pi a ci
Ala pot té rí tés nem illeti.

10. § Az Or szág gyû lés
a) jó vá hagy ja az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ 

Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: ÁPV Rt.) pri va ti zá ci ó -
val és va gyon ke ze lés sel össze füg gõ, va la mint tar ta lék fel -
töl té si elõ irány za ta i nak tel je sí té sét a 14. szá mú mel lék let
sze rint;

b) tu do má sul ve szi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költ -
ség ve té si Tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
41 983,0 mil lió fo rin tot fi ze tett be a köz pon ti költség -
vetésbe.

11. § Az egy há zi köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó kat
1408,9 mil lió fo rint egy sze ri – a 2003. évi ön kor mány za ti
köz ok ta tá si tá mo ga tást kom pen zá ló – köz ok ta tá si ki egé -
szí tõ tá mo ga tás il le ti meg a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi
költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl 
 szóló 2003. évi CXVI. tör vény 1. szá mú mel lék let,
XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet, 11. Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok cím, 2. Nor ma tív fi nan szí ro zás al cím, 3. Hu -
mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás jog cím-cso port,
2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé -
szí tõ tá mo ga tá sa jog cím elõ irány za ta ter hé re 2004
decemberében.

12. § Az Or szág gyû lés az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala -
pok mér le gét a 10. szá mú mel lék let sze rint jó vá hagy ja.

13. § Az Or szág gyû lés a köz pon ti költ ség ve tés mér le gét 
a 2. szá mú mel lék let sze rint hagy ja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK
KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

14. § (1) A Kincs tár ál tal ke zelt, ál lam i köl csön bõl, il le -
tõ leg ál lam i alap jut ta tás já ra dé ká ból fenn ál ló kö ve te lé sek
ál lo má nya 2003. de cem ber 31-én 11 129,5 mil lió fo rint,
amely bõl 1162,8 mil lió fo rint a köl csön-tí pu sú, 9966,7
mil lió fo rint a já ra dék cí mén elõ írt kö ve te lés.
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(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té sé nek 2002. évi
vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi XCV. tör vény 15.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt 15 906,7 mil lió fo rint kö ve te lés
2003. év so rán a kö vet ke zõk sze rint vál to zott:

a) a 2003. év ben be folyt köl csön-tí pu sú tör lesz té sek
össze ge 9,2 mil lió fo rint volt, a já ra dék jel le gû be fi ze té sek
1759,6 mil lió fo rin tot tet tek ki,

b) a jog erõs bí rói vég zés sel le zárt fel szá mo lá sok nál el -
szá molt vesz te sé gek  miatt 3008,5 mil lió fo rint tal csök -
kent, míg fel szá mo lás hoz kap cso ló dó an be fi ze tett kö ve te -
lés-be je len té si díj  miatt össze sen 0,1 mil lió fo rint tal emel -
ke dett a kö ve te lés ál lo mány össze ge.

(3) Az Or szág gyû lés el fo gad ja, hogy a (2) be kez dés
a) pont já ban rész le te zett be fi ze té sen fe lül e kö ve te lé sek -
hez kap cso lód va 2003. év ben be vé telt je len tett a köz pon ti
költ ség ve tés nek

a) 0,4 mil lió fo rint moz gó já ra dék, to váb bá

b) 25,8 mil lió fo rint szer zõ dé ses és ké se del mi ka mat

be fi ze té se.

15. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a tár sa da lom biz -
to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak köz re mû kö dé sé vel a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sé -
nek és ki adá sa i nak kü lön bö ze te ként 2004. de cem ber
31-éig

a) a Nyug díj biz to sí tá si Alap (a továb biak ban: Ny.
Alap) a köz pon ti költ ség ve tés nek a pénz be li kár -
pótlás alap ján meg ál la pí tott élet já ra dék vissza té rí té se
 jogcímén 0,9 mil lió fo rin tot utal jon vissza a
10032000-01034004-00000000 „Kü lön le ges be vé te lek”
szám lá ra,

b) a köz pon ti költ ség ve tés

ba) a jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis
tá mo ga tá sok jog cí mén 65,8 mil lió fo rin tot a Nyugdíj -
folyósító Igaz ga tó ság (a továb biak ban: NYUFIG)
10032000-01301108-00000000 „NYUFIG El lá tá si szám -
la” ja vá ra,

bb) köz gyógy el lá tás fi nan szí ro zá sa jog cí mén 5,3 mil -
lió fo rin tot az Egész ség biz to sí tá si Alap nak (a továb biak -
ban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP
 Lebonyolítási szám la” ja vá ra

té rít sen meg.

16. § Az Or szág gyû lés

a) az Ny. Alap nak a 19.  § c) pont já ban meg ál la pí tott
39 008,5 mil lió fo rint, va la mint

b) az E. Alap nak a 21.  § c) pont já ban meg ál la pí tott
309 958,9 mil lió fo rint össze gû hi á nyát

a KESZ hi tel ál lo má nyá ból 2004. de cem ber 31-éig elen -
gedi.

17. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy 2004. de cem ber
31-éig

a) a Mun ka erõ pi a ci Alap a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé -
rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény 39.  §-ának (3) be kez dé se alap ján 1016,9 mil lió fo rin -
tot a NYUFIG „Mun kál ta tói be fi ze té sek bõl finanszí -
rozott kor en ged mé nyes nyug díj” 10032000-00284770 -
00000000 szá mú (tech ni kai) szám la ja vá ra té rít sen meg,

b) az Ny. Alap a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai
1999. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2000.
évi CXIX. tör vény 21.  §-ának b) pont já ban elõ írt be fi ze té si 
kö te le zett ség alap ján a köz pon ti költ ség ve tés nek a „régi”
kor en ged mé nyes nyug díj tar to zás ál lo má nyá ból, 2003. év -
ben a NYUFIG ál tal be sze dett be vé te lek jog cí mén,
9,4 mil lió fo rin tot utal jon át a 10032000 -
01034004-00000000 szá mú „Kü lön le ges be vé te lek”
szám lá ra.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Elsõ fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi
kiadásainak és bevételeinek fõösszege, a hiány mértéke

18. § (1) Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás tár sa da -
lom biz to sí tá s al rend sze ré nek az Ny. Alap és az E. Alap
költ ség ve té se össze ge zé sé bõl adó dó 2003. évi költ ség ve -
té se vég re haj tá sát

a) 2 526 531,3 mil lió fo rint, azaz ket tõ mil lió-öt száz hu -
szon hat ezer-öt száz har minc egy egész há rom ti zed mil lió
fo rint be vé te li fõ összeg gel,

b) 2 875 498,7 mil lió fo rint, azaz ket tõ mil lió-nyolc -
száz het ven öt ezer-négy száz ki lenc ven nyolc egész hét ti zed
mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,

c) 348 967,4 mil lió fo rint, azaz há rom száz negy ven -
nyolc ezer-ki lenc száz hat van hét egész négy ti zed mil lió
 forint hi ánnyal

jó vá hagy ja.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2003. évi össze -
vont költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le gét e tör vény
13. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének 
végrehajtása

19. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2003. évi költ ség ve -
té sé nek vég re haj tá sát

a) 1 501 094,1 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-öt száz egy -
ezer-ki lenc ven négy egész egy ti zed mil lió fo rint be vé te li
fõ összeg gel,
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b) 1 540 102,6 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-öt száz -
negy ven ezer-egy száz ket tõ egész hat ti zed mil lió fo rint
 kiadási fõ összeg gel,

c) 39 008,5 mil lió fo rint, azaz har minc ki lenc ezer-nyolc 
egész öt ti zed mil lió fo rint hi ánnyal

jó vá hagy ja.

20. § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 1956,0 mil lió fo rint összeg ben
jóváha gyja.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az Ny. Alap 
mû kö dé si ki adá sai 3118,7 mil lió fo rint elõ zõ évi elõ irány -
zat-ma rad vány nak a fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

21. § Az Or szág gyû lés az E. Alap 2003. évi költ ség ve té -
sé nek vég re haj tá sát

a) 1 025 437,2 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-hu szon öt -
ezer-négy száz har minc hét egész ket tõ ti zed mil lió fo rint
be vé te li fõ összeg gel,

b) 1 335 396,1 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-há rom száz -
har minc öt ezer-há rom száz ki lenc ven hat egész egy ti zed
mil lió fo rint ki adá si fõ összeg gel,

c) 309 958,9 mil lió fo rint, azaz há rom száz ki lenc -
ezer-ki lenc száz öt ven nyolc egész ki lenc ti zed mil lió fo rint
hi ánnyal

jó vá hagy ja.

22. § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 2061,7 mil lió fo rint összeg ben
 jóváhagyja, amely bõl az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány
össze ge 397,1 mil lió fo rint.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az E. Alap
mû kö dé si ki adá sai 2219,4 mil lió fo rint elõ zõ évi elõ irány -
zat-ma rad vány nak a fel hasz ná lá sát tar tal maz zák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja
a) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél az ál lam -

pol gá rok tá jé koz ta tá sá val kap cso la tos, 2003. évre át hú zó -
dó fel ada tok vég re haj tá sá ra 83,7 mil lió fo rint 2003. évi
fel hasz ná lá sát,

b) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél mél tá -
nyos sá gi el lá tás ra tör tént 2003. évi fel hasz ná lást a 2. cím,

3. al cím, 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím-cso port nál
5316,5 mil lió fo rint összeg ben.

24. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Költ -
ség ve té si Tör vény

a) 62.  §-ának c) pont ja és 63.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rint a köz tiszt vi se lõk il let mény hely ze té nek ja ví tá sát szol -
gá ló ki fi ze té sek fe de ze té re

aa) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél 746,3
mil lió fo rint,

ab) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél 751,5 
mil lió fo rint,

b) 63.  §-a (2) és 71.  §-a (5) be kez dé sé re fi gye lem mel a
vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz tés re és ka -
mat ki adás ra

ba) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,
1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál 548,1 mil -
lió fo rint,

bb) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,
1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál 787,4 mil -
lió fo rint,

c) 63.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az év kö zi nyug el lá -
tás-eme lés sel össze füg gés ben a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si
Alap fe je zet nél össze sen 206,0 mil lió fo rint,

d) 69.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján
da) az Ny. Alap ból fi nan szí ro zott nyug el lá tás (ide ért ve 

az E. Ala pot is) ré sze ként a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap 
fe je zet, 2. cím, 1. al cím, 4. jog cím-cso port, 1. Mél tá nyos -
sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás jog cím és
3. Mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug díj -
eme lés jog cím elõ irány za ta i nak,

db) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél mél -
tá nyos sá gi el lá tás ra a 2. cím, 2. al cím, 1. Ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély jog cím-cso port elõ irány zat nál 5,6 mil lió
fo rint, a 2. Táp pénz jog cím-cso port nál 38,1 mil lió fo rint, a
6. Gyer mek gon do zá si díj jog cím-cso port elõ irány zat nál
17,0 mil lió fo rint, a 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás 
jog cím-cso port nál 135,0 mil lió fo rint és az 5. Gyó gyá sza ti
se géd esz köz-tá mo ga tás jog cím-cso port nál 717,8 mil lió
forint,

e) 71.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a LXXI. Nyug díj -
biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 2. elõ irány -
zat-cso port, 1. In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok ki emelt
elõ irány zat ból a Fi u mei úti in gat lan re konst ruk ci ó já ra
4566,9 mil lió fo rint,

f) 71.  §-ának (2) és (3) be kez dé se alap ján
fa) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,

1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál in for ma ti -
kai fej lesz té sek re 1510,7 mil lió fo rint, a nyil ván tar tá si
rend szer kor sze rû sí té sé re, fej lesz té sé re 268,7 mil lió fo rint,

fb) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím,
1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím elõ irány zat nál in for ma ti -
kai fej lesz té sek re 1663,8 mil lió fo rint,

g) 71.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a LXXII. Egész -
ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 4. al cím, 4. jog cím-cso -
port, 2. Pos ta költ ség és egyéb ki adá sok jog cím elõ irány za -
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tá ból a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Felzárkóztatá -
sáért Or szá gos Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val össze füg gés -
ben 50,0 mil lió fo rint

fel hasz ná lá sa tör tént meg.

25. § (1) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a
Költ ség ve té si Tör vény 73.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben
fog lal tak a fel té te lek tel je sü lé sé nek hi á nyá ban nem ke rül -
tek vég re haj tás ra.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té sé nek 2002. évi 
vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi XCV. tör vény

a) 16.  §-ának a) pont já ban elõ írt vissza té rí té si kö te le -
zett sé get az Ny. Alap, 16.  §-ának b) pont já ban fog lal ta kat
a köz pon ti költ ség ve tés,

b) 18.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sze rin ti té rí té si kö te -
le zett sé get a Mun ka erõ pi a ci Alap, illetve a köz pon ti költ -
ség ve tés

tel je sí tet te.

26. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy a 2003. évi kor -
mány za ti lét szám csök ken tés sel kap cso la tos, a nyug díj biz -
to sí tá si költ ség ve té si szer vek nél fel me rült ki adá sok ból az
Alap ke ze lõ je az Ny. Alap nál 33,1 mil lió fo rin tot, a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam -
ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi CXVI. tör -
vény 72.  §-a (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, az Il let -
mény gaz dál ko dás el kü lö ní tett elõ irány za ta ter hé re szá -
mol jon el.

27. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mér le gét a 11. és az
E. Alap mér le gét a 12. szá mú mel lék let sze rint jó vá hagy ja.

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS

HÁROMÉVES KERETEIRÕL  SZÓLÓ 
2003. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

28. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té -
sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló
2003. évi CXVI. tör vény (a továb biak ban: Kö.tv.) 5.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § Az Or szág gyû lés a 2004. évi köz pon ti költ ség ve -
tés

a) ki adá si fõ össze gét 6 174 565,7 mil lió fo rint ban, azaz 
hat mil lió-egy száz het ven négy ezer-öt száz hat van öt egész
hét ti zed mil lió fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 5 488 216,5 mil lió fo rint ban,
azaz öt mil lió-négy száz nyolc van nyolc ezer-ket tõ száz ti zen -
hat egész öt ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 686 349,2 mil lió fo rint ban, azaz hat száz -
nyolc van hat ezer-há rom száz negy ven ki lenc egész kettõ -
tized mil lió fo rint ban

ál la pít ja meg.”

(2) A Kö.tv. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt elõ irány zat ter hé re a
Kormány ha tás kö ré ben tá mo gat ha tók a Ma gyar Táv ira ti
Iro da Rész vény tár sa ság, va la mint a Ma gyar Te le ví zió
Rész vény tár sa ság lét szám csök ken té sé vel kap cso la tos
egy sze ri sze mé lyi ki fi ze té sek a pénz ügy mi nisz ter rel kö tött 
meg álla po dás alap ján.”

(3) A Kö.tv. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ÁPV Rt. 2004. év ben a hoz zá tar to zó ál lam i va -
gyon ér té ke sí té sé nek és ke ze lé sé nek be vé te le it az e tör -
vény 13. szá mú mel lék le té ben rész le te zett ki adá sok ra for -
dít hat ja. Az e ki adá si elõ irány za tok tel je sí té se után fenn -
ma ra dó be vé te lek nek a záró pénz kész le tet meg ha la dó ré -
szé bõl a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott össze get a pri va ti zá ci ós tar ta lék nö ve lé sé re le het for -
dí ta ni, az ezen fe lü li részt be kell fi zet ni a köz pon ti költ -
ség ve tés be. Az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo na záró pénz -
kész le té nek össze gét a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter ha -
tá roz za meg, de a záró pénz kész let nem ha lad hat ja meg a
25 000,0 mil lió forintot.”

(4) A Kö.tv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (13)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) Az ÁPV Rt. ál lam i va gyon utá ni ré sze se dés ként
osz ta lék be vé te le i nek meg fe le lõ össze gû be fi ze tést tel je sít
a köz pon ti költ ség ve tés be. Nem kell az ÁPV Rt.-nek
 befizetnie a köz pon ti költ ség ve tés be a Pos ta bank Rt.
 értékesítése kap csán a Ma gyar Pos ta Rt.-tõl el szá molt
44 285,2 mil lió fo rint össze gû osz ta lé kot.

(14) A pri va ti zá ci ós tar ta lék fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló -
dó vissza té rü lé se ket a pri va ti zá ci ós tar ta lék fel töl té sé re
kell for dí ta ni. A meg té rü lé sek össze gé vel a tar ta lék fel töl -
té si elõ irány zat túl lép he tõ.

(15) Az ÁPV Rt. a Ma gyar Ál lam vál lal ko zói va gyo ná -
ba tar to zó, Bu da pest V. ke rü let, Er zsé bet té ren ta lál ha tó,
24456/2. hely raj zi szá mú, Vo lán busz pá lya ud var el ne ve -
zé sû in gat lant ellen ér ték nél kül át ad ja a kincs tá ri va gyon -
ba.”

(5) A Kö.tv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § (1) A Hon vé del mi Mi nisz té rium és a Bel ügy mi -
nisz té ri um a va gyon ke ze lé sé ben lévõ, a hon vé del mi mi -
nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra és a bel ügy mi nisz ter ál tal
rend vé del mi cél ra fe les le ges nek mi nõ sí tett és az ál lam ház -
tar tás al rend sze ré ben más köz pon ti költ ség ve té si szerv ál -
tal hasz no sí tás ra nem ke rü lõ ingó tár gyi esz kö ze it és kész -
le te it

a) az ÁPV Rt.-vel tör té nõ meg álla po dás alap ján té rí tés -
men te sen az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo ná ba ad hat ja,
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b) a kincs tá ri va gyon ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint té rí tés el le né ben bel föl dön ér té ke sít he ti, vagy hasz -
no sít hat ja,

c) a ha di tech ni kai és ren dé szet tech ni kai esz kö zök ki -
vé te lé vel ön kor mány za tok, ka ri ta tív te vé keny sé get foly ta -
tó szer ve ze tek ré szé re, to váb bá ka taszt ró fák és sú lyos sze -
ren csét len sé gek meg elõ zé se, kö vet kez mé nye i nek el há rí -
tá sa vagy eny hí té se cél já ból az érin tett szer ve zet ré szé re
írás be li meg ál la po dás sal, té rí tés men te sen tu laj don ba, va -
gyon ke ze lés be vagy hasz ná lat ba adhatja,

d) ma gyar or szá gi mú ze u mok ré szé re – ma gyar or szá gi
igény hi á nyá ban kül föl di mú ze u mok ré szé re is – írás be li
meg ál la po dás sal, té rí tés men te sen tu laj don ba, va gyon ke -
ze lés be vagy hasz ná lat ba ad hat ja, ide ért ve a ha tás ta la ní tott 
ha di tech ni kai esz kö zö ket is,

e) a kör nye zet vé de lem re és a hul la dé kok ke ze lé sé re
vo nat ko zó jog sza bá lyok figye lembevételével meg sem mi -
sít tet he ti.

(2) Az (1) be kez dés a) és c)–e) pont já ban fog lal tak az
Áht. 109/I.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó va gyon -
tár gyak ra nem al kal maz ha tók.

(3) Az (1) be kez dés a) és c)–e) pont já ban fog lal tak vég -
re haj tá sa so rán a kincs tá ri va gyon ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok nak és kor mány ha tá ro za tok nak a kincs tá ri va gyon -
kör bõl tör té nõ ki ke rü lés elõ ké szí té sé re és jó vá ha gyá sá ra
irány adó elõ írásait nem kell al kal maz ni, a KVI-t azon ban
– a nyil ván tar tá si fel ada tok el vég zé se ér de ké ben – az át -
adott vagy meg sem mi sí tett va gyon ele mek rõl rész le te sen
tá jé koz tat ni kell.

(4) Fel ha tal ma zást kap a hon vé del mi mi nisz ter és a bel -
ügy mi nisz ter arra, hogy az (1) be kez dés c)–d) pont ja vég -
re haj tá sá nak sza bá lya it ren de let ben ha tá roz za meg.

(5) A Hon vé del mi Mi nisz té rium a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ, a hon vé del mi mi nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra fe les -
le ges nek mi nõ sí tett és az ál lam ház tar tás al rend sze ré ben
más köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal hasz no sí tás ra nem
ke rü lõ, a kül föl di ki ren delt sé ge ket mû köd te tõ hon vé del mi
szer vek, ka to nai misszi ók hasz ná la tá ban, kül föl dön fe les -
le ges sé vált ingó va gyont – a ha di tech ni kai esz kö zök ki vé -
te lé vel – kül föl dön ér té ke sít he ti. A kül föl dön lévõ ingó va -
gyon ra az (1) be kez dés e) pont ját ér te lem sze rû en al kal -
maz ni kell.”

(6) A Kö.tv. 33.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról a köz vet len ter me lõi és pi a ci tá mo ga tást, va la mint a
köz vet len ter me lõi tá mo ga tás köz pon ti költ ség ve tés elõ -
irány za tá ból fi ze tett ki egé szí té sét az igény lõ ak kor is igé -
nyel he ti, ha az Áht. 10.  §-ában fog lalt fi ze té si kö te le zett sé -
gé vel össze füg gõ, ese dé kes sé vált és még meg nem fi ze tett 
köz tar to zá sa van. Az igény lõ köz tar to zá sá ról az ál lam i
adó ha tó ság meg ke re sés re tá jé koz tat ja az MVH-t. A köz -
tar to zás nak meg fe le lõ össze get az MVH a köz pon ti költ -
ség ve tés elõ irány za tá ból fi ze ten dõ ki egé szí tõ tá mo ga tás -
ból von ja le és utal ja át az ál lam i adó ha tó ság nak. A jo go -
sul tat az ezzel csök ken tett összeg il le ti meg. A köz tar to zás

meg fi ze té sé rõl és annak idõ pont já ról az MVH kö te les a
ked vez mé nye zet tet tájékoztatni.”

(7) A Kö.tv. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MFB Rt. ál tal for rás szer zés cél já ból fel vett
– ame ri kai dol lár ban, eu ró ban vagy sváj ci frank ban meg -
ha tá ro zott – éven túli le já ra tú hi te lek hez és köl csö nök höz,
va la mint ki bo csá tott köt vé nyek hez kap cso ló dó an a
Kormány ál tal vál lal ha tó ár fo lyam-ga ran cia együt tes ál lo -
má nya 2004. de cem ber 31-én leg fel jebb 530 000,0 mil lió
fo rint le het.”

(8) A Kö.tv. 48.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) a) A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 5. Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal cím, 1. Mû kö dé si költ ség -
ve tés elõ irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt
elõ irány za ta leg fel jebb 6790,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun -
ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 
2172,8 mil lió fo rint tal túl lép he tõ, ha a pénz ügy mi nisz ter
ál tal elõ írt fel té te lek tel je sül nek, fel té ve, hogy az Egy sze -
rû sí tett vál lal ko zói adó, va la mint az Ál ta lá nos for gal mi
adó és a Sze mé lyi jö ve de lem adó együt tes elõ irány za ta leg -
alább 2 850 500,0 mil lió fo rint ra teljesül.

b) Az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se
ese tén a XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet, 5. Rend õr ség
cím, 1. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé -
nyei al cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port,
1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb
210,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 67,2 mil lió fo rint tal lép he -
tõ túl az adó nyo mo zók ér de kelt sé gi ju tal má nak biz to sí tá -
sá ra.

c) Amennyi ben a tárgy év no vem ber 25-éig az a) pont -
ban meg ha tá ro zott be vé te li összeg leg alább 88%-ban
 teljesül, a sze mé lyi jut ta tás- és já ru lék több let-elõ irány zat
leg fel jebb 100%-át az APEH, illetve az Or szá gos
 Rendõr-fõkapitányság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

d) A ju ta lom össze ge az a) pont ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek tel je sü lé sé nek ará nyá ban fi zet he tõ.”

(9) A Kö.tv. 48.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) a) A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 6. Vám-
és Pénz ügy õr ség cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány -
zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za ta
leg fel jebb 2605,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó kat ter he -
lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 834,0 mil lió
fo rint tal túl lép he tõ, ha a pénz ügy mi nisz ter ál tal elõ írt fel -
té te lek tel je sül nek, fel té ve, hogy a Vám- és im port be fi ze -
té sek elõ irány za ta leg alább 42 500,0 mil lió fo rint ra és a Jö -
ve dé ki adó elõ irány za ta leg alább 661 700,0 mil lió fo rint ra
tel je sül.

b) Amennyi ben a tárgy év no vem ber 30-áig az a) pont -
ban meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány za tok leg alább
89%-ban tel je sül nek, a sze mé lyi jut ta tás- és já ru léktöbb -
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let-elõ irány zat leg fel jebb 100%-át a Vám- és Pénz ügy õr -
ség ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

c) A ju ta lom össze ge az a) pont ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek tel je sü lé sé nek ará nyá ban fi zet he tõ.”

(10) A Kö.tv. 50.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A Kormány ál tal meg ha tá ro zott mér ték ben vál lal -
ha tó fi ze té si kö te le zett ség a SAPARD prog ram ke re té ben
fel hasz nál ha tó, va la mint az EMOGA Ga ran cia Rész le gé -
bõl tá mo ga tott Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv in téz ke dé -
se i bõl szár ma zó euró pai uni ós tá mo ga tás és az eh hez kap -
cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás össze gén
túl.”

(11) A Kö.tv. 68.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés a tár sa da lom biz to sí tá si al rend -
szer nek az Ny. Alap és az E. Alap költ ség ve té se összeg zé -
sé bõl adó dó 2004. évi

a) be vé te li fõ össze gét 2 793 812,4 mil lió fo rint ban, azaz
kettõmillió-hétszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenkettõ
egész négy ti zed mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 3 121 262,2 mil lió fo rint ban,
azaz há rom mil lió-egy száz hu szon egy ezer-ket tõ száz hat -
van ket tõ egész ket tõ ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 327 449,8 mil lió fo rint ban, azaz há rom száz -
hu szon hét ezer-négy száz negy ven ki lenc egész nyolc ti zed
mil lió fo rint ban

ál la pít ja meg.”

(12) A Kö.tv. 70.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés az E. Alap 2004. évi

a)  be vé te li  fõ össze gét 1 124 898,0  mil lió  fo rint ban,
azaz egy mil lió-egy száz hu szon négy ezer-nyolc száz ki lenc -
ven nyolc mil lió fo rint ban,

b) ki adá si fõ össze gét 1 452 347,8 mil lió fo rint ban, azaz 
egy mil lió-négy száz öt ven ket tõ ezer-há rom száz negy ven hét 
egész nyolc ti zed mil lió fo rint ban,

c) hi á nyát 327 449,8 mil lió fo rint ban, azaz há rom száz -
hu szon hét ezer-négy száz negy ven ki lenc egész nyolc ti zed
mil lió fo rint ban

ál la pít ja meg.”

(13) A Kö.tv. 76.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
4. al cím, 4. jog cím-cso port, 5. Gyógy szer gyár tók el len té -
te le zé se jog cím ki adá si elõ irány za ta a tá mo ga tott gyógy -
szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy sze rek ár eme lé sé nek el ha -
lasz tá sá val össze füg gõ ki adá so kat tar tal maz za.

(5) A gyógy szer gyár tók kal és for gal ma zók kal meg kö -
tött szer zõ dé sek alap ján az E. Alap ré szé re tel je sí tett be fi -
ze té se ket a LXXII. fe je zet, 1. cím, 7. al cím, 3. Ki fi ze té sek
vissza té rí té se és egyéb be vé te lek jog cím-cso por ton kell
nyil ván tar ta ni.”

(14) A Kö.tv. 110.  §-a a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:
(Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben ál la -

pít sa meg)
„h) a gyógy szer gyár tók 2004. évi el len té te le zé se ki fi ze -

té sé nek és a gyár tói be fi ze té sek rész le tes sza bá lya it.”

(15) A Kö.tv. 111.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy a ma gán tõ ké -
bõl meg va ló su ló bu da pes ti In di ai Kul tu rá lis és Tu do má -
nyos Köz pont cél já ra kincs tá ri va gyon ba tar to zó in gat lan
tu laj don ba adá sá ról ren del kez zen a Ma gyar or szá gi
 Krisna-tudatú Hí võk Kö zös sé ge ré szé re. A dön tés rõl  szóló 
kor mány ha tá ro zat ban meg fe le lõ jogi ga ran ci ák kal kell
biz to sí ta ni, hogy amennyi ben a be ru há zás a jog erõs és
vég re hajt ha tó épí té si en ge dély el nye ré sét kö ve tõ négy
éven, leg fel jebb azon ban a tu laj don ba adást kö ve tõ tíz
éven be lül nem va ló sul meg, az in gat lan tu laj don jo ga a
Ma gyar Ál lam ra té rí tés men te sen visszaszáll.”

(16) A Kö.tv. 112.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi,
szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz tert, hogy

a) ren de let ben ha tá roz za meg az irá nyí tott be teg el lá tá si 
mo dell kí sér let ér té ke lé sé nek mód ját és szak mai szem pont -
ja it,

b) szak mai pá lyá za tot köve tõen, a mi nisz té rium ál tal
köz pon ti lag be szer zett anesz te zi o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás
esz kö zök tu laj don jo gát a pá lyá za ton nyer tes egész ség ügyi
szol gál ta tók és fenn tar tó ik, va la mint a Ma gyar Ko ra szü lött
Men tõ Köz ala pít vány ré szé re té rí tés men te sen át ad ja.”

(17) A Kö.tv. 124.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(9) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(3) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul, hogy a Ma gyar Ál lam
a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re a Sport fo lió Sport lé te sít -
mé nye ket Ke ze lõ, Hasz no sí tó és Fej lesz tõ Kht.-nek a Kül -
ke res ke del mi Bank Rt.-vel szem ben fenn ál ló 1450,0 mil -
lió fo rint, az Ers te Bank Rt.-vel szem ben fenn ál ló
1300,0 mil lió fo rint adós sá gá ból együt te sen leg fel jebb
2750,0 mil lió fo rint össze gû hi telt – annak já ru lé ka i val
együtt – 2004. de cem ber 31-i ha tállyal ellen ér ték nél kül
át vál lal ja. Az át vál la lás men te sül az il le ték fi ze té si kö te le -
zett ség alól.

(4) A Nem ze ti Au tó pá lya Rt. 2004-ben kész au tó pá lyá kat 
és el ke rü lõ uta kat ad át a Ma gyar Ál lam nak leg fel jebb
162 000,0 mil lió fo rint ér ték ben. Az Or szág gyû lés hoz zá já -
rul, hogy en nek el le né ben a Ma gyar Ál lam a köz pon ti költ -
ség ve tés ter hé re az NA Rt.-nek a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rt.-vel szem ben fenn ál ló hi te le i bõl össze sen leg fel jebb
32 350,0 mil lió fo rint hi tel-tar to zást – annak járulékai val
együtt – 2004. de cem ber 31-i ha tállyal át vál lal ja. Az út át -
adá sok fenn ma ra dó rész e ellen ér ték nél kü li át adás nak mi -
nõ sül. Az út át adás tel jes ér té ke adó- és il le ték men tes.

(5) Az Or szág gyû lés 2004. de cem ber 31-i ha tállyal
men te sí ti az FMV Fi nom me cha ni kai Rt.-t az Ál la mi
 Fejlesztési In té zet tel 1986. no vem ber 14-én meg kö tött és
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mó do sí tott, adós ál tal a Kincs tár nak vissza fi ze tett 252,7
mil lió fo rint ha di ipa ri célú ál lam i alap jut ta tás után fenn -
álló 117,2 mil lió fo rint össze gû já ra dék és en nek 4,1 mil lió 
fo rint össze gû ké se del mi ka ma ta meg fi ze té se alól.

(6) Az Or szág gyû lés 2004. de cem ber 31-i ha tállyal le -
mond a Ma gyar Ál lam nak a kö vet ke zõ or szá gok kal szem -
ben fenn ál ló tõ ke- és ka mat kö ve te lé se i rõl:

a) Bang la des: 184 989,12 ame ri kai dol lár (2004. jú li us
30-i ár fo lya mon szá mít va 38,0 mil lió fo rint);

b) Egyip tom: 67 802 egyip to mi font (2004. jú li us 30-i
ár fo lya mon szá mít va 2,2 mil lió fo rint);

c) Irán: 12 498,31 ame ri kai dol lár (2004. jú li us 30-i ár -
fo lya mon szá mít va 2,6 mil lió fo rint);

d) Mon gó lia: 5253,87 ame ri kai dol lár (2004. jú li us
30-i ár fo lya mon szá mít va 1,1 mil lió fo rint);

e) Vi et nám: 1 097 512,48 klí ring ru bel (2004. jú li us
30-i ár fo lya mon szá mít va 30,2 mil lió fo rint)
(együt te sen: 74,1 mil lió fo rint).

(7) A (6) be kez dés sze rin ti kö ve te lés-el en ge dés ki adá -
sá nak el szá mo lá sa az ár fo lyam vál to zás kö vet kez té ben el -
tér het az elõ irány zat tól.

(8) Az Or szág gyû lés 2004. de cem ber 31-i ha tállyal
men te sí ti a Kis ró kus 2000 In gat lan hasz no sí tó Kft.-t az
APEH ál tal meg ál la pí tott 729,0 mil lió fo rint össze gû adó -
tar to zás, és az eh hez kap cso ló dó, az adó zót ter he lõ 275,1
mil lió fo rint össze gû ké se del mi pót lék meg fi ze té se alól.

(9) Az Or szág gyû lés 2004. de cem ber 31-i ha tállyal
men te sí ti a „100 Tagú Bu da pest Ci gány ze ne kar” Or szá gos 
Kul tu rá lis Egye sü le tet a 2004. szep tem ber 23-án fenn ál ló
31,7 mil lió fo rint össze gû adó tar to zás, és en nek az ezen
idõ pon tig az adó zót ter he lõ ké se del mi pót lé ka meg fi ze té se 
alól.”

(18) A Kö.tv. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 5. Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal cím tá mo ga tá si elõ irány za ta
60 885,5 mil lió fo rint ra, az 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ -
irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány -
zat ki adá si elõ irány za ta 36 255,5 mil lió fo rint ra, 2. Mun -
ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ -
irány za ta 11 405,4 mil lió fo rint ra vál to zik. A mó do sí tás sal
össze füg gés ben az 1–13. cím össze sen ki adá si elõ irány za -
ta 152 273,4 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si elõ irány za ta
125 657,1 mil lió fo rint ra változik.

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 30. Ál la mi va -
gyon nal kap cso la tos be vé te lek cím, 1. Osz ta lék be vé te lek
al cím, 1. ÁPV Rt. ál tal fi ze tett osz ta lék jog cím-cso port be -
vé te li elõ irány za ta 24 977,0 mil lió fo rint ra vál to zik. Az
1. Osz ta lék be vé te lek al cím ki egé szül a 2. Egyéb osz ta lé -
kok jog cím-cso port tal, mely nek be vé te li elõ irány za ta
230,0 mil lió fo rint.

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 32. Adósság-
 átvállalás és tar to zás-el en ge dés cím ki egé szül az 1.
A Nem ze ti Au tó pá lya Rt. adós sá gá nak át vál la lá sa al cím -
mel, mely nek ki adá si elõ irány za ta 32 350,0 mil lió fo rint, a
11. A Sport fo lió Kht. adós sá gá nak át vál la lá sa al cím mel,

mely nek ki adá si elõ irány za ta 2750,0 mil lió fo rint, a 12. Az 
FMV Fi nom me cha ni kai Rt. tar to zá sá nak el en ge dé se al -
cím mel, mely nek ki adá si elõ irány za ta 121,3 mil lió fo rint,
a 13. Kül föl di kö ve te lé sek el en ge dé se al cím mel, mely nek
ki adá si elõ irány za ta 74,1 mil lió fo rint, a 14. A „100 Tagú
Bu da pest Ci gány ze ne kar” Or szá gos Kul tu rá lis Egye sü let
adó tar to zá sá nak el en ge dé se al cím mel, mely nek ki adá si
elõ irány za ta 31,7 mil lió fo rint, a 15. A Kis ró kus In gat lan -
hasz no sí tó Kft. adó tar to zá sá nak el en ge dé se al cím mel,
mely nek ki adá si elõ irány za ta 1004,1 mil lió fo rint.

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet ki adá si fõ össze ge
1 316 799,2 mil lió fo rint ra, be vé te li fõ össze ge 4 646 745,1
mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si fõ össze ge 125 657,1 mil lió fo -
rint ra vál to zik.

A XXIV. Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um fe je -
zet, 2. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Sport tal kap -
cso la tos ál lam i fel ada tok fi nan szí ro zá sát szol gá ló elõ -
irány za tok al cím, 6. Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke -
ze lé se jog cím-cso port, 6. Sport lé te sít mény-ke ze lés in téz -
mé nyi rend sze ré nek tá mo ga tá sa jog cím, 1. Mû kö dé si költ -
ség ve tés elõ irány zat-cso port, 5. Egyéb mû kö dé si célú tá -
mo ga tá sok, ki adá sok ki emelt elõ irány zat ki adá si és tá mo -
ga tá si elõ irány za ta 1800,0 mil lió fo rint ra változik.

A XXIV. Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um fe je -
zet ki adá si fõ össze ge 26 230,4 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si
fõ össze ge 23 400,2 mil lió fo rint ra vál to zik.

(19) A Kö.tv. 9. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

A LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap fe je zet, 15. Non-pro fit
szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa cím ki adá si elõ -
irány za ta 470,0 mil lió fo rint ra vál to zik, a fe je zet ki egé szül
a kö vet ke zõ 16. KSH ré gi ós át ala kí tás tá mo ga tá sa cím mel, 
mely nek ki adá si elõ irány za ta 130,0 mil lió fo rint.

(20) A Kö.tv. 11. szá mú mel lék le té nek ada tai a kö vet ke -
zõk sze rint vál toz nak:

A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 1. Egész -
ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek cím,
7. Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb
be vé te lek al cím, 3. Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be -
vé te lek jog cím-cso port be vé te li elõ irány za ta 10 934,8 mil -
lió fo rint ra, 2. Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai cím,
3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cím, 4. Gyógy szer tá mo ga tás
jog cím-cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cím
ki adá si elõ irány za ta 254 100,0 mil lió fo rint ra, 2. Spe ci á lis
be szer zé sû gyógy szer ki adás jog cím ki adá si elõ irány za ta
22 800,0 mil lió fo rint ra, 3. Vény ke ze lé si díj jog cím ki adá -
si elõ irány za ta 2100,0 mil lió fo rint ra, az 5. Gyó gyá sza ti
se géd esz köz tá mo ga tás jog cím-cso port 1. Köt szer tá mo ga -
tás jog cím ki adá si elõ irány za ta 4100,0 mil lió fo rint ra,
3. Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím ki -
adá si elõ irány za ta 39 700,0 mil lió fo rint ra vál to zik, a
4. Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai al cím, 4. Egyéb ki -
adá sok jog cím-cso port ki egé szül az 5. Gyógy szer gyár tók
el len té te le zé se jog cím mel, amely nek ki adá si elõ irány za ta
4000,0 millió forint.
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A LXXII. fe je zet össze sen ki adá si elõ irány za ta
1 452 347,8 mil lió fo rint ra, össze sen be vé te li elõ irány za ta
1 124 898,0 mil lió fo rint ra, a fõ össze gek egyen le ge
–327 449,8 mil lió fo rint ra vál to zik.

(21) A Kö.tv. 13. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
15. szá mú mel lék le te lép.

29. § A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
50.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A cél elõ irány zat be vé te lét ké pe zi:
a) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény (Bt.)

20.  § (3) be kez dé sé nek ba) pont já ban meg ha tá ro zott bá -
nya já ra dék nak a 12%-ot meg ha la dó rész e, va la mint

b) a gáz ár sza bá lyo zás ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály -
ban biz to sí tott le he tõ ség alap ján a köz üze mi nagy ke res ke -
dõ dön té se sze rint föld gáz ár ki egyen lí tés cí mén be fi ze tett
hoz zá já ru lás.”

Vegyes és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A 32.  §-ban fog lal ta kat 2004. ja nu ár 1. nap já tól kez -
dõ dõ en vissza me nõ le ge sen al kal maz ni kell.

31. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam -
ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi CXVI. tör -
vény 72.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „2004. év ben” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és 
az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi

CXVI. tör vény 71.  §-ának a) pont já ban a „4. jog cím-cso -
port 1., 2. és 3. jog cím” szö veg rész „4. jog cím-cso port
2. és 3. jog cím” szö veg rész re, a 72.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „be lül, to váb bá 4. Gyógy szer tá mo ga tás” szö veg rész
„be lül, a 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím-cso por ton be lül,
to váb bá az 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás” szö -
veg rész re, a 75.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „3. Ki fi ze té sek
vissza té rí té se és egyéb be vé te lek jog cím-cso por ton az elõ -
irány za ton fe lül tel je sü lõ több let be vé te lek” szö veg rész
„3. Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek jog -
cím-cso por ton az elõ irány za ton fe lül tel je sü lõ – a gyógy -
szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek nél kü li – több let be -
vé te lek” szö veg rész re vál to zik, 78.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „48,0 mil lió fo rint” szö veg rész „110 mil lió fo rint”
szö veg rész re, a „18,0 mil lió fo rint” szö veg rész „20 mil lió
fo rint” szö veg rész re, a „4200,0 mil lió fo rint” szö veg rész
„5300,0 mil lió fo rint” szö veg rész re, az „1000,0 mil lió fo -
rint” szö veg rész „1200,0 mil lió fo rint” szö veg rész re
változik.

(3) A tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai 2000. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXXIV. tör vény 14.  § a) pont já ban a „2004. de cem ber
31-ig” szö veg rész „2005. de cem ber 31-ig” szö veg rész re
vál to zik.

32. § A Hun ga ro ring Sport Rt. a 2004. év ben men te sül
az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör -
vény 38.  §-ának az adó ala pot nem ké pe zõ ál lam ház tar tá si
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ adó alany ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek  miatti ál ta lá nos for gal mi adó ará nyo sí tá si kö te le zett -
ség al kal ma zá sa alól.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez
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 FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Or szág gyû lés Hi va ta la
1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 12 408,7 12 523,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 550,0 751,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 964,0 6 884,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 741,4 1 712,5
3 Do lo gi ki adá sok 2 627,3 2 851,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 57,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 337,0 935,7
2 Fel újí tás 1 289,0 1 491,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,1

3 Köl csö nök 14,7 14,7
2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 511,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 301,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 94,6
3 Do lo gi ki adá sok 103,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 46,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 84,7
2 Fel újí tás 6,1

3 Köl csö nök 4,3 0,3

1–2. cím össze sen: 12 958,7 550,0 12 408,7 14 587,2 889,0 13 035,1

5 Köz be szer zé sek Ta ná csa 153,9 160,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 668,8 748,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 282,3 302,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 94,1 94,9
3 Do lo gi ki adá sok 405,5 293,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,0 30,3
2 Fel újí tás 10,8 10,6

3 Köl csö nök 5,0 5,0

5. cím össze sen: 822,7 668,8 153,9 736,3 753,5 160,1

6 Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 110,0 109,9
7 Pár tok tá mo ga tá sa

1 Or szá gos lis tán man dá tu mot szer zett pár tok tá mo ga tá sa
1 Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 969,2 969,2
2 FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Párt 817,4 817,4
3 Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge 282,0 282,0
4 Ma gyar De mok ra ta Fó rum 284,1 283,4
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2 Or szá gos lis tán man dá tu mot nem szer zett pár tok tá mo ga tá sa

1 Mun kás párt 39,8 39,6

3 Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja 87,0 87,0

7 Cent rum Párt 69,4 69,4

6–7. cím össze sen: 2 658,9 2 657,9

10 Ma gyar Rá dió tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Rá dió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re 4 529,5 3 817,5

2 Ma gyar Rá dió mû vé sze ti együt te se i nek tá mo ga tá sá ra 660,0 660,0

11 Ma gyar Te le ví zió tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Te le ví zió mû sor ter jesz té si költ sé ge i re 6 999,2 6 620,8

12 Duna Te le ví zió tá mo ga tá sa

1 Duna Te le ví zió mû sor ter jesz té si költ sé ge i re 1 096,4 1 265,8

13 A köz szol gá la ti mé dia rész vény tár sa sá gok alap tõ ke eme lé sé re 7 191,8 7 191,8

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa 1 522,2 1 622,2

15 Üzem ben tar tá si díj pót lá sa 20 397,0 20 397,0

16 Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Te le ví zió Rt. tõ ke tar ta lé ká nak eme lé se 6 000,0 6 000,0

2 Euró pai uni ós is me re tek bõ ví té sé vel kap cso la tos mû sor ter jesz té si ki adá sok ra 500,0

17 Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 180,0

18 Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 120,0

10–18. cím össze sen: 48 396,1 48 375,1

Össze sen: 64 836,4 1 218,8 12 562,6 66 356,5 1 642,5 13 195,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal

1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal 716,3 948,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 278,8 445,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 89,2 91,2

3 Do lo gi ki adá sok 257,0 293,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 89,3 118,5

2 Fel újí tás 1,8

3 Köl csö nök 2,0 3,0 0,9
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Cél elõ irány za tok

1 Ál la mi ki tün te té sek 144,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 102,0
3 Do lo gi ki adá sok 42,0

Össze sen: 860,3 860,3 954,0 3,1 948,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkot mány bíró ság 1 057,1 1 162,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,7 13,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 583,0 683,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 191,6 228,3
3 Do lo gi ki adá sok 237,9 220,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 34,7 41,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 58,0 33,5
2 Fel újí tás 30,0 26,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 12,4

3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,4
2 Cél elõ irány za tok

2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vány el szá mo lá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,3

Össze sen: 1 100,5 43,4 1 057,1 1 217,4 54,6 1 162,6

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Or szág gyû lé si Biz to s Hi va ta la 1 031,6 1 087,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 565,0 607,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 182,4 195,9
3 Do lo gi ki adá sok 280,5 193,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,7 42,2

3 Köl csö nök 0,5 0,5

Össze sen: 1 031,6 1 031,6 1 039,1 1,8 1 087,7
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Ál la mi Szám ve võ szék 5 850,9 6 278,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,0 14,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 158,0 3 409,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 988,4 1 066,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 113,3 821,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 4,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 232,3 314,6
2 Fel újí tás 378,9 338,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2

3 Köl csö nök 1,8 1,8
3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 EU-hoz való csat la ko zás prog ram ja
1 ACQUIS át vé te lé vel kap cso la tos in téz mé nyi fej lesz tés 46,0 46,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,0 0,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,7 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 33,3 4,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 17,5

3 Cél elõ irány za tok
2 Elõ zõ évi ma rad vány-el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 19,0

Össze sen: 5 916,9 20,0 5 896,9 5 993,9 23,1 6 324,2

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bí ró sá gok 40 248,7 45 471,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 121,1 4 109,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28 303,6 29 198,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 923,8 9 377,3
3 Do lo gi ki adá sok 6 159,6 7 560,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,0 83,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,6 964,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 695,3 1 243,5
2 Fel újí tás 285,1 48,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 231,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 077,1

2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás
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1 Igaz ság szol gál ta tás be ru há zá sai 3 070,0 2 425,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 393,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 869,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 070,0 487,3

2 Ptk. alap ján tör té nõ kár té rí tés 10,0 3,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0
3 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti feladatai

1 PHARE prog ram
1 Bí rák kö zös sé gi jogi fel ké szí té se (HU 0103-02)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 252,2 138,8
3 Do lo gi ki adá sok 252,2 138,8

2 Bí ró sá gi in for ma ti kai rend szer- és há ló zat fej lesz tés (HU 0007-02)
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 432,7 128,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 432,7 51,0
4 Be. tör vény mó do sí tá sá ból ere dõ lét szám fej lesz tés és egyéb több le tek 1 419,6 18,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 606,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 139,6
3 Do lo gi ki adá sok 390,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 283,5

5 Sza bály sér té si tör vény mó do sí tá sá ból ere dõ lét szám fej lesz té sek 860,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 404,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 138,0
3 Do lo gi ki adá sok 102,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 216,0

6 A Pp. mó do sí tá sá ból ere dõ több le tek 444,3 177,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 159,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,6
3 Do lo gi ki adá sok 267,0

7 A ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dõk dí já nak ren de zé se mi at ti fej lesz tés 1 222,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 150,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72,1

8 A PHARE tá mo ga tás ból be szer zett esz kö zök mû köd te té sé nek ener gia- és li cenc dí jai 550,0 295,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 550,0 129,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,7
9 Egyéb lét szám fej lesz té sek (in for ma ti ku si, tiszt vi se lõi és te rem õri ál lás he lyek) 162,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 120,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 40,4
3 Do lo gi ki adá sok 1,9

10 Hi va tá sos párt fo gók kal kap cso la tos el szá mo lás 138,5
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 138,5

11 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 14,8

Össze sen: 52 802,9 4 814,6 47 988,3 51 731,4 5 749,4 48 544,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyész sé gek 18 981,6 19 449,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,0 372,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 760,2 12 040,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 522,5 4 015,3

3 Do lo gi ki adá sok 2 926,0 2 040,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 334,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 933,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 642,9 497,2

2 Fel újí tás 150,0 169,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0 174,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 065,8

3 Köl csö nök 20,0 20,0 25,4 25,4

3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

1 Igaz ság szol gál ta tás be ru há zá sai 670,0 430,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 826,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 670,0

2 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti feladatai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 HU-0007-01 MKÜ or szá gos in for ma ti kai fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 141,6 198,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 141,6 198,7

2 HU-0502-01 MKÜ or szá gos in for ma ti kai fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 604,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 604,6

Össze sen: 20 497,8 846,2 19 651,6 21 388,0 1 529,4 19 880,1
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 7 098,5 8 318,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,0 105,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 135,0 4 798,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 289,2 1 443,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 670,9 1 554,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,4 5,5

3 Köl csö nök 7,0 4,0 6,3 3,7
2 Mi nisz ter el nök ség Köz be szer zé si és Gaz da sá gi Igaz ga tó ság 3 821,5 5 257,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 036,3 2 098,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 899,8 946,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 298,0 310,1
3 Do lo gi ki adá sok 3 074,2 3 756,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 18,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 268,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 462,1 4 774,0
2 Fel újí tás 121,2 142,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 790,5

3 Köl csö nök 1,0 1,0 0,8
2 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet 132,5 165,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 123,9 1 059,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 145,1 326,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44,3 90,8
3 Do lo gi ki adá sok 33,8 179,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,8 448,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 7,4 72,3
2 Fel újí tás 0,5

4 Mi nisz ter el nök ség Köz pon ti Üdü lé si és Ok ta tá si Fõ igaz ga tó sá ga 1 653,4 1 784,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 70,8 633,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 142,4 93,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44,7 120,6
3 Do lo gi ki adá sok 194,3 513,8
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 203,2 1 343,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 68,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 51,5 251,5
2 Fel újí tás 85,3 48,5

3 Köl csö nök 2,6 2,6
6 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 491,2 945,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 162,3 160,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55,3 54,7
3 Do lo gi ki adá sok 110,2 85,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 148,3 419,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,1 14,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 351,2

7 Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la 743,0 3 886,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5 2,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 347,2 423,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 123,0 131,1
3 Do lo gi ki adá sok 235,3 402,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 951,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,0 53,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 344,2

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Köz pon ti kor mány za ti in for ma ti kai inf ra struk tú ra fej lesz té se 316,8 316,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 256,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 316,8

2 Kor mány za ti táv köz lé si cél prog ram 165,8 165,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 184,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 165,8

4 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 208,6 72,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 208,6

2 Cél elõ irány za tok
1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 77,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 79,5
3 Do lo gi ki adá sok 95,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 282,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 182,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,7

3 Köl csö nök 15,3 15,3
2 Or szág kép épí tés és tá jé koz ta tá si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 96,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,2

3 Kul tu rá lis ki ad vá nyok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 60,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,8

5 Gaz da ság fej lesz té si esz köz prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,9
6 Euró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj alap ján köz szol gá la ti jog vi szonyt lé te sí tõk

 ki adá sa i ra  131,6
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 99,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31,8
3 Do lo gi ki adá sok 27,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,1

7 Zsám bé ki Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la hely re ál lí tá sa és egyéb épü le tek, 
 épít mé nyek rend kí vü li fel újí tá sa 202,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 113,8

8 EU kom mu ni ká ci ós kor mány za ti fel ada tok 322,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

13 Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány za tok ma rad vá nyá nak befizetése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 784,8
14 Mo der ni zá ci ós és Euró pai In teg rá ci ós Prog ram tá mo ga tá sa 150,0 104,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,8
3 Do lo gi ki adá sok 130,2 66,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,7

15 A fõ tiszt vi se lõi, illetve a köz pon ti tisz ti kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 68,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 113,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,3

16 Ün ne pi ren dez vé nyek tá mo ga tá sa 1 400,0 953,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0 1 039,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 117,8

17 Köz pon ti kor mány za ti  in for ma ti kai rend sze rek üze mel te té se és egyéb
 kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa  327,7 295,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 165,7 967,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 120,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 94,7

18 Ba la ton nal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa 500,0 467,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0
3 Do lo gi ki adá sok 63,0 2,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 112,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 367,0 505,5
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20 Mil len ni u mi val lá si alap
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 169,2
24 Te rü let fej lesz té si PHARE prog ra mok mû kö dé si ki adá sai 750,0 750,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 750,0 768,2

27 Sza bad kai Ma gyar Ház 154,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 154,0
28 Ki sebb sé gi in téz mé nyek át vé te lé nek és fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 440,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 175,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 265,0

29 Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat ré szé re szék ház biz to sí tá sa 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0
30 Kor mány za ti in for ma ti ka tá mo ga tá sa 2 980,8 2 383,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 632,8 2 467,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 429,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 348,0 49,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 803,2

32 Kormány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0
33 In teg rá ci ós Fej lesz té si Mun ka cso port tá mo ga tá sa 280,0 221,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 214,0 3,3

34 Do ku men tá ci ós Köz pont bõ ví té se, mû köd te té se 95,0 95,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,5 95,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 29,5
35 Vál lal ko zá si öve ze tek tá mo ga tá sa 1 000,0 950,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 72,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 920,0

36 Kis tér sé gi tá mo ga tá si alap 2 000,0 1 900,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 840,0
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37 Roma ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret 68,5 68,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,5 39,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,2
38 Konf lik tus ke ze lé si és jog vé dõ alap 26,5 24,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 6,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,5

39 Roma kul tu rá lis alap 173,0 184,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,0 165,2

41 Szi get kö zi tér ség re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada tok 99,2 157,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,5
3 Do lo gi ki adá sok 85,7 107,5

42 Mo so ni-Du na fejl. terv és Mo son ma gya ró vár bel. szak. rend. 65,0 65,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 65,0
44 La kos sá gi tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó ki adá sok 1 079,0 984,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 079,0 12,1

54 Ál la mi ve ze tõk egész ség ügyi el lá tá sa 47,0 47,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 47,0 47,0
56 EU köz pon ti to vább kép zés, ok ta tás, egyéb kap cso ló dó te vé keny ség tá mo ga tá sa 93,5 42,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0
3 Do lo gi ki adá sok 63,5 10,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4

57 Euró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 79,1 74,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,6
3 Do lo gi ki adá sok 40,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,0 44,8

60 Ci vil szer ve ze tek és kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 396,2 355,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,0
3 Do lo gi ki adá sok 48,5 139,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 279,7 237,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,3

62 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se 600,0 203,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 402,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 113,4
3 Do lo gi ki adá sok 84,6 44,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,8

64 A Sza mos és Ti sza fo lyók ci a nid szennye zõ dé sé bõl adó dó kor mány za ti fel ada tok
 ko or di ná lá sá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,2

70 Ha tá ron túli ma gya rok ko or di ná ci ós ke re te 560,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 560,0
71 Ma gyar ság Hír ne vé ért Díj 7,0 7,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 6,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,0

72 Ki sebb sé ge kért Díj 7,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,6
73 Szom széd ál la mok ban élõ ma gya rok ról szóló tör vény vég re haj tá sá nak ki adá sai 292,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 292,7

75 A szom szé dos or szá gok ban élõ ma gya rok ne ve lé si-ok ta tá si, tan könyv- és tan esz köz- 
 tá mo ga tá sa 1 200,0 1 710,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 710,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 200,0

79 Ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret 127,3 0,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 127,3 9,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 43,9
80 Ci gány ta nu lók ösz tön díj-tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 0,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,9

81 Szar va si szlo vák is ko la bõ ví té sé nek, fel újí tá sá nak támogatása
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 321,0
84 Ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás fej lesz té se 1 958,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,2

3 Do lo gi ki adá sok 33,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 899,0

87 Tér ség- és te le pü lés fel zár kóz ta tá si cél elõ irány zat 12 000,0 11 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 199,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 385,0

3 Do lo gi ki adá sok 500,0 157,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 326,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 915,3 809,1

88 Tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok pá lyá za ti tá mo ga tá sa 400,0 444,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 398,7

90 Te rü let fej lesz té si in téz mé nyek kel kap cso la tos kiadások

4 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri fel ada tok 639,0 639,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 639,0 637,5

91 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei In teg rált Szer ke zet át ala kí tá si és Vál ság ke ze lé si 
 Prog ram

1 B-A-Z Me gyei ISZVP tá mo ga tás sal fe de zett ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 032,0

94 Te rü le ti in for má ci ós rend szer mû köd te té se 120,0 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 120,0

95 Te rü let ren de zé si cél fel adat 120,0 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 181,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 55,0

96 Esély egyen lõ sé gi szak mai fel ada tok 180,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0

97 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 2,2

98 Egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott, köz fel ada to kat el lá tó, nor ma tív ál lam i 
 tá mo ga tás ra jo go sult in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 117,0

4 Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Bo lyai Mû hely Köz hasz nú Ala pít vány tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0
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2 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 42,0 42,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,0 42,0
3 Ba la ton Fej lesz té si Ta nács mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 20,9 20,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,9 20,9

4 EU Kom mu ni ká ci ós Köz ala pít vány 1 500,0 2 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 2 816,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0 34,0
5 Euró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 50,0 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 50,0

6 Illyés Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 1 021,2 1 021,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 021,2 1 021,2
7 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 1 135,0 1 435,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 135,0 1 135,0

8 Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 663,0 663,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 663,0 663,0
9 Mil le ná ris Kht. tá mo ga tá sa 312,5 312,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 312,5 1 100,0

10 Mo der ni zá ci ós és Eu ro-at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt iro da tá mo ga tá sa 225,0 225,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 225,0 225,0
11 Nagy Imre Ala pít vány tá mo ga tá sa 15,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,7

12 Né meth Lász ló Kö zép-eu ró pai Népi Aka dé mia tá mo ga tá sa 25,0 25,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 25,0
14 Pro Hun ga ris Kul tu rá lis Ér ték köz ve tí tõ Ala pít vány tá mo ga tá sa 14,6 14,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,6 14,6

15 Ter mé szet- és Tár sa da lom ba rát Fej lõ dé sért Köz ala pít vány 50,0 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 50,0
16 Új Kéz fo gás Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 560,7 560,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 560,7 560,7

17 Ve res egy ház és Tér sé ge Fej lesz té sé ért Ki e mel ten Köz hasz nú Tár sa ság mû kö dé sé nek
 tá mo ga tá sa 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 300,0
5 Egy há zak tá mo ga tá sa

1 Egy há zi köz gyûj te mé nyek tá mo ga tá sa 792,6 792,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 792,6 792,6
2 Egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk ci ó ja és egyéb be ru há zá sok 500,0 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0 1 119,9

3 Egy há zak nem zet kö zi te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 62,0 62,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 62,0 62,0
4 Hit tan ok ta tás tá mo ga tá sa 3 601,5 3 601,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 601,5 3 605,2

5 Egy há zi alap in téz mény-mû kö dés, Szja ren del ke zé se és ki egé szí té se 8 933,3 8 933,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 933,3 8 976,4
6 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék 7 035,3 7 421,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 035,3 7 421,5

7 Köz cé lú egy há zi fel ada tok hoz in gat lan jut ta tás 50,0 50,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0 42,5
8 Az 5000 la kos nál ki sebb te le pü lé se ken szol gá la tot tel je sí tõ egy há zi sze mé lyek

 jö ve de lem pót lé ka 1 424,0 1 424,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,3

3 Do lo gi ki adá sok 3,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 424,0 1 424,0

9 Egy há zi Kul tu rá lis Alap 500,0 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 320,8

10 Egy há zi alap in téz mé nyek kor rek ci ós tá mo ga tá sa 850,0 850,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 850,0 850,0
6 Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa

1 Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat 34,3 34,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,3 34,3
2 Gö rög Or szá gos Ön kor mány zat 33,3 33,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,3 33,3

3 Hor vá tok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 84,4 84,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,4 84,4
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4 Né me tek Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 165,6 165,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 165,6 165,6
5 Ro má nok Ma gyar or szá gi Or szá gos Ön kor mány za ta 48,3 48,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,3 48,3

6 Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat 214,9 214,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 214,9 214,9
7 Len gyel Or szá gos Ön kor mány zat 33,3 33,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,3 33,3

8 Ör mény Or szá gos Ön kor mány zat 33,3 33,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,3 33,3
9 Szlo vák Or szá gos Ön kor mány zat 85,1 85,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,1 85,1

10 Szlo vén Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 38,0 38,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,0 38,0
11 Szerb Or szá gos Ön kor mány zat 45,3 45,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,3 45,3

12 Ru szin Or szá gos Ön kor mány zat 27,2 27,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,2 27,2
13 Uk rán Or szá gos Ön kor mány zat 27,2 27,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,2 27,2

7 EU-hoz való csat la ko zás mi nisz ter el nök sé gi nem ze ti prog ram ja és kor mány za ti feladatai
1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

1 PHARE HU0010-01 Ac cess 1999/2000
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 232,0

3 Do lo gi ki adá sok 25,0 10,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 230,0 221,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 275,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0

2 PHARE HU0105-01 Struk tu rá lis ala pok ra való in téz mé nyi fel ké szü lés 50,0 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,0 100,6

3 Do lo gi ki adá sok 400,0 122,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0

5 Roma in teg rá ci ót elõ se gí tõ in téz mény fej lesz té si prog ra mok 71,0 70,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 104,0 61,5

3 Do lo gi ki adá sok 75,0 61,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0
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6 Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram 225,5 225,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 483,0 7,3

3 Do lo gi ki adá sok 300,0 22,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 408,5

10 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX) 576,7 476,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 102,6 33,5

3 Do lo gi ki adá sok 150,9 28,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 61,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 410,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 738,8

11 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) 2 508,5 2 508,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 488,6

3 Do lo gi ki adá sok 433,6 31,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 954,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 517,9

12 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 00XX) 367,7 367,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 476,0

3 Do lo gi ki adá sok 67,7 71,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 501,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 956,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 218,9

14 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 02XX) 1 004,4 1 004,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 453,2

3 Do lo gi ki adá sok 81,6 3,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 700,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 812,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 488,7

15 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 03XX) 522,8 324,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 371,3

3 Do lo gi ki adá sok 49,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 600,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 742,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 987,8

16 INTERREG III. HU 02XX 211,2 211,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 107,5 57,1

3 Do lo gi ki adá sok 75,3 3,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 66,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 430,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 573,4

17 INTERREG III. HU 03XX 150,3 150,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 87,9

3 Do lo gi ki adá sok 50,3 3,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 351,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 439,7
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18 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity 1 400,0 1 382,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 337,5
3 Do lo gi ki adá sok 737,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 000,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 000,0

19 PHARE ACCESS 2002. HU0210 62,5 62,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 463,0
3 Do lo gi ki adá sok 141,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 384,3

20 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 400,0 464,8
3 Do lo gi ki adá sok 24,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 440,4

21 PHARE HU0102-07 Rö vid távú iker in téz mé nyi együtt mû kö dé si program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 153,5
3 Do lo gi ki adá sok 153,5

22 PHARE CBC prog ram tá mo ga tás sal fe de zett ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 60,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,0

24 Gaz da sá gi és szo ciá lis ko hé zió erõ sí té se (HU 0008) 78,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 697,5
3 Do lo gi ki adá sok 434,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 567,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 932,6

25 Gaz da sá gi és szo ciá lis ko hé zió erõ sí té se (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 188,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 218,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 722,2

26 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 187,7
3 Do lo gi ki adá sok 146,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 184,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 750,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 696,4

27 PHARE Roma Tár sa dal mi In teg rá ci ós Prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 118,6
3 Do lo gi ki adá sok 148,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 712,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 713,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,3
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2 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja

1 Re gi o ná lis és kis tér sé gi rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se 1 017,2 917,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 642,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 213,5

3 Do lo gi ki adá sok 161,5 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 543,6

2 De cent ra li zá ci ós el já rás ra tör té nõ in téz mé nyi fel ké szü lés 1 257,0 629,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 857,0 172,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 400,0

3 Ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

3 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 232,0 221,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 232,0 80,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,3

8 Tá mo ga tá si cél prog ram

1 Te rü let fej lesz té si cél fel ada tok tá mo ga tás sal fe de zett ki adá sai 7 400,1 8 998,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0 195,0
3 Do lo gi ki adá sok 200,0 776,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,1 3 000,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 920,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 000,0 13 799,1

3 Köl csö nök 13,5
3 Te rü let fej lesz té si cél fel ada tok se géllyel fe de zett kiadásai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,8
3 Do lo gi ki adá sok 1,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2

10 Fe je ze ti tar ta lék 406,4 406,4 290,5

1–9. cím össze sen: 105 981,9 12 565,1 93 416,8 111 192,1 19 562,0 96 415,8

10 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 1 064,8 1 092,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 20,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 608,3 634,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 203,6 206,3

3 Do lo gi ki adá sok 214,6 263,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,3 62,5

2 Fel újí tás 2,0 1,9

3 Köl csö nök 16,5 11,5

10. cím össze sen: 1 070,8 6,0 1 064,8 1 184,5 39,8 1 092,6

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 7 608,4 7 566,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 67,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 498,3 4 610,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 447,9 1 484,5

3 Do lo gi ki adá sok 956,4 992,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 203,6 203,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 83,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 428,1 264,7

2 Fel újí tás 105,6 102,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 46,0

5 La kás tá mo ga tás 18,5 18,5

3 Köl csö nök 22,2 23,2
2 In for má ci ós Hi va tal 7 548,5 7 473,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 114,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 977,0 3 062,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 953,2 980,5

3 Do lo gi ki adá sok 2 980,8 3 046,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112,1 112,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 270,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 485,2 434,7

2 Fel újí tás 78,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 119,1

5 La kás tá mo ga tás 12,2 12,2

3 Köl csö nök 16,7 16,7
3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 12 932,9 12 799,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,6 152,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 866,0 7 008,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 197,7 2 243,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 229,7 2 428,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 274,3 274,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 782,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 386,5 1 811,3

2 Fel újí tás 104,0 91,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 560,4

5 La kás tá mo ga tás 22,3 19,7

3 Köl csö nök 23,0 23,0 39,9 39,8
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4 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Rend és köz biz ton sá gi be ru há zá sok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 725,5
3 Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány za tok ma rad vá nyá nak befizetése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,4

11. cím össze sen: 28 360,4 270,6 28 089,8 30 748,1 1 550,4 27 839,8

12 Tar ta lé kok
1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a 27 100,0
2 Cél tar ta lé kok

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 11 400,0
13 Kor mány za ti rend kí vü li ki adá sok

1 Volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé se 7 070,0 7 070,0
14 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Te rü let fej lesz té si köl csö nök vissza té rü lé se 420,0 1 733,8
2 Tu risz ti kai hoz zá já ru lás 21,3

Össze sen: 180 983,1 13 261,7 122 571,4 150 194,7 22 907,3 125 348,2

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Bel ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa
1 Bel ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 5 324,0 8 086,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 600,0 637,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 001,8 3 283,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 936,9 826,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 507,5 1 131,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 122,8 246,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 000,0 2 593,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 146,4 3 940,1
2 Fel újí tás 208,6 72,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 665,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 318,3

2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 1 792,2 1 801,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 201,1 1 114,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 381,2 353,7
3 Do lo gi ki adá sok 140,0 159,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 69,9 96,3
2 Fel újí tás 0,6

3 Köl csö nök 1,3 0,1
3 BM Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal 354,9 421,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,8 169,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53,6 52,5
3 Do lo gi ki adá sok 106,3 35,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 129,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,2 32,6

4 Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák 329,5 339,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,7 160,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 56,0 45,0
3 Do lo gi ki adá sok 101,5 98,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,3 12,9

5 Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal 169,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 56,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,4
3 Do lo gi ki adá sok 1,5

2 Fõ vá ro si és Me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok 7 494,1 7 861,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 958,6 1 357,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 246,7 5 852,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 735,2 1 846,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 122,6 1 386,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 203,4 88,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,5 88,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 109,4 201,0
2 Fel újí tás 43,9 27,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 11,8
5 La kás tá mo ga tás 17,6

3 Köl csö nök 15,0 15,0
4 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 3 930,7 4 772,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 162,4 185,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 837,9 2 080,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 627,8 669,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 380,7 1 439,2
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 40,0 7,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 174,9 108,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,1 105,9

2
0

0
4

/1
6

6
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

2
8

7
9

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



2 Fel újí tás 2,7 43,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 633,3

3 Köl csö nök 3,0 37,0
5 Rend õr ség

1 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé nyei 20 612,5 17 102,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 996,3 862,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 846,4 9 403,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 814,0 2 807,5
3 Do lo gi ki adá sok 3 816,4 4 125,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 394,4 265,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 28,2 167,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 094,8 3 024,1
2 Fel újí tás 671,0 56,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 2,3
5 La kás tá mo ga tás 83,2

3 Köl csö nök 45,5 35,0
2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 28 700,5 30 181,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 987,4 1 217,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 355,1 19 604,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 328,3 6 291,4
3 Do lo gi ki adá sok 4 898,6 5 130,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,0 284,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 288,8
2 Fel újí tás 135,9 215,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 44,3
5 La kás tá mo ga tás 65,0

3 Köl csö nök 106,6 92,7
4 Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 235,5 4 413,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 201,0 117,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 988,7 2 969,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 977,0 979,4
3 Do lo gi ki adá sok 467,8 530,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 30,7
2 Fel újí tás 11,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,4
5 La kás tá mo ga tás 16,4

3 Köl csö nök 6,8 11,2
5 Bács-Kis kun Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 5 479,7 5 749,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 207,8 95,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 822,8 3 734,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 248,1 1 260,9
3 Do lo gi ki adá sok 615,6 785,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,8
2 Fel újí tás 22,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 10,5
5 La kás tá mo ga tás 25,5

3 Köl csö nök 30,8 31,3
6 Bé kés Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 761,9 3 893,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 159,0 53,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 617,0 2 574,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 855,5 840,2
3 Do lo gi ki adá sok 448,4 459,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,2
2 Fel újí tás 47,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 8,8

3 Köl csö nök 12,9 12,9
7 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 6 933,1 7 312,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 293,4 169,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 873,5 4 899,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 590,7 1 608,0
3 Do lo gi ki adá sok 760,3 805,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,5
2 Fel újí tás 25,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 61,5
5 La kás tá mo ga tás 28,6

3 Köl csö nök 32,7 28,2
8 Csong rád Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 4 051,6 4 217,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 180,0 83,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 824,5 2 744,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 923,7 927,7
3 Do lo gi ki adá sok 481,8 553,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,6 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,7
2 Fel újí tás 2,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 19,2
5 La kás tá mo ga tás 12,3

3 Köl csö nök 9,0 7,5
9 Fej ér Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 4 265,1 4 614,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 199,9 116,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 902,8 2 913,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 945,7 865,8
3 Do lo gi ki adá sok 459,3 588,7

2
0

0
4

/1
6

6
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

2
8

8
1

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 21,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 52,3
2 Fel újí tás 157,2 157,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 146,6
5 La kás tá mo ga tás 12,3
6 La kás épí tés 9,2

3 Köl csö nök 11,5 10,5
10 Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 891,8 4 088,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 203,4 174,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 754,5 2 712,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 900,2 902,4
3 Do lo gi ki adá sok 440,5 582,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 45,0
2 Fel újí tás 5,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,0
5 La kás tá mo ga tás 14,3

3 Köl csö nök 8,0 7,8
11 Haj dú-Bi har Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 5 022,8 5 542,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 202,4 82,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 497,7 3 555,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 143,1 1 133,5
3 Do lo gi ki adá sok 584,4 629,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 64,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,1
2 Fel újí tás 14,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 285,9
5 La kás tá mo ga tás 25,3

3 Köl csö nök 13,7 17,3
12 He ves Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 2 920,4 3 032,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,2 54,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 035,3 2 055,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 664,6 679,4
3 Do lo gi ki adá sok 335,7 337,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 7,6
2 Fel újí tás 1,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,8
5 La kás tá mo ga tás 6,2

3 Köl csö nök 10,5 8,5
13 Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 973,6 4 231,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 273,7 71,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 810,3 2 767,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 917,9 906,7
3 Do lo gi ki adá sok 484,6 514,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 0,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,3
2 Fel újí tás 34,0 35,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 40,2
5 La kás tá mo ga tás 24,3

3 Köl csö nök 6,6 7,6
14 Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 044,0 3 227,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 149,8 92,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 101,1 2 127,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 686,6 694,1
3 Do lo gi ki adá sok 405,6 407,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 2,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 52,8
2 Fel újí tás 9,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 14,8
5 La kás tá mo ga tás 16,0

3 Köl csö nök 17,9 19,8
15 Nóg rád Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 2 592,5 2 735,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 102,4 40,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 806,8 1 816,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 589,6 574,5
3 Do lo gi ki adá sok 297,0 350,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,2
2 Fel újí tás 0,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 20,3
5 La kás tá mo ga tás 9,2

3 Köl csö nök 5,0 5,4
16 Pest Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 8 283,3 8 655,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 350,9 260,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 749,4 5 812,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 875,9 1 897,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 005,4 1 110,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 0,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 59,0
2 Fel újí tás 10,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 36,1
5 La kás tá mo ga tás 34,5

3 Köl csö nök 26,0 28,5
17 So mogy Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 4 223,7 4 463,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,1 83,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 923,3 2 872,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 956,3 952,2
3 Do lo gi ki adá sok 534,2 621,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 99,3
2 Fel újí tás 31,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 6,0
5 La kás tá mo ga tás 14,3

3 Köl csö nök 10,0 7,8
18 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 5 012,9 5 527,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 189,6 118,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 492,7 3 566,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 140,0 1 177,2
3 Do lo gi ki adá sok 567,8 687,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 1,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 124,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,4
2 Fel újí tás 10,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 270,1
5 La kás tá mo ga tás 13,3

3 Köl csö nök 14,5 13,5
19 Tol na Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 005,8 3 419,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 174,4 164,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 134,5 2 182,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 697,4 688,5
3 Do lo gi ki adá sok 348,3 419,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 35,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,1
2 Fel újí tás 24,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 265,7
5 La kás tá mo ga tás 10,7

3 Köl csö nök 4,5 5,1
20 Vas Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 2 944,3 3 096,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 170,9 103,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 048,8 2 082,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 669,1 675,4
3 Do lo gi ki adá sok 397,3 390,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,0
2 Fel újí tás 22,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,5
5 La kás tá mo ga tás 16,3

3 Köl csö nök 9,4 20,6
21 Veszp rém Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 813,8 4 130,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 166,1 118,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 626,0 2 635,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 857,9 860,7
3 Do lo gi ki adá sok 442,1 469,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,0 1,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 155,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 52,6
2 Fel újí tás 49,9 54,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 294,3
5 La kás tá mo ga tás 16,4

3 Köl csö nök 33,2 28,5
22 Zala Me gyei Rendõr-fõ ka pi tány ság 3 086,4 3 221,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 167,0 121,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 168,9 2 179,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 707,9 716,9
3 Do lo gi ki adá sok 376,6 399,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,8
2 Fel újí tás 18,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 7,6
5 La kás tá mo ga tás 15,3

3 Köl csö nök 20,7 17,8
23 Ké szen lé ti Rend õr ség 7 201,7 7 454,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 638,7 606,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 985,2 5 046,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 609,5 1 635,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 245,7 1 164,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 115,9
2 Fel újí tás 56,9
5 La kás tá mo ga tás 20,5

3 Köl csö nök 47,4 40,0
24 Köz tár sa sá gi Õrez red 5 920,0 6 302,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 239,6 266,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 247,2 4 364,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 358,3 1 233,7
3 Do lo gi ki adá sok 554,1 710,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 45,4
2 Fel újí tás 19,2
5 La kás tá mo ga tás 30,0
6 La kás épí tés 5,5

6 Ha tárõr ség
1 Ha tárõr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei 7 162,4 6 091,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 51,9 323,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 056,2 2 873,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 587,5 749,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 416,3 1 701,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0 360,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 197,6 66,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 922,8 534,3
2 Fel újí tás 1 403,1 202,6
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5 La kás tá mo ga tás 95,0
3 Köl csö nök 140,4 139,7

2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 31 185,8 32 472,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 537,0 422,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 073,2 22 758,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 912,5 7 405,6
3 Do lo gi ki adá sok 3 737,1 2 809,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 141,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,1
2 Fel újí tás 20,0

3 Köl csö nök 61,7 62,8
7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 8 516,5 9 138,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 400,7 401,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 179,9 5 413,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 645,9 1 753,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 209,0 1 283,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 303,5 103,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 018,3 3 971,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 471,2 4 172,3
2 Fel újí tás 126,0 108,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 218,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 520,0
5 La kás tá mo ga tás 46,8

3 Köl csö nök 47,5 45,3
8 Táv köz lé si Szol gá lat 1 650,8 2 083,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 309,2 431,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 500,5 644,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 169,8 208,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 289,7 1 448,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 40,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 246,4
2 Fel újí tás 48,9

3 Köl csö nök 0,7
10 Duna Pa lo ta és Ki adó 236,3 248,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 223,3 247,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 189,4 187,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,6 60,7
3 Do lo gi ki adá sok 164,1 174,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,5 14,9
2 Fel újí tás 24,0 28,3

11 Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 16 934,0 19 709,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 500,0 4 413,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 477,0 1 977,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 494,8 639,0
3 Do lo gi ki adá sok 15 452,8 15 862,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0 2 112,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 435,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 690,0 3 379,7
2 Fel újí tás 149,4 206,7

12 Rendõr tisz ti Fõ is ko la 1 461,1 1 548,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 248,8 253,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 952,1 1 082,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 311,2 328,7
3 Do lo gi ki adá sok 255,3 343,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 57,0 42,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 71,6 56,8
2 Fel újí tás 62,7 48,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,5
5 La kás tá mo ga tás 5,5

3 Köl csö nök 2,8 2,0
13 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 1 278,0 1 417,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 769,5 3 536,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 291,2 2 223,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 786,6 737,9
3 Do lo gi ki adá sok 882,7 1 713,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 2,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 45,0 229,7
2 Fel újí tás 40,0 77,1

3 Köl csö nök 0,4
14 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

1 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság és hát tér in téz mé nyei 2 127,5 2 896,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 443,2 1 742,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 543,0 1 811,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 521,2 602,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 698,1 1 823,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1 203,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 472,6 1 608,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 91,5 195,2
2 Fel újí tás 175,4 166,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 346,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 613,4
5 La kás tá mo ga tás 83,0
6 La kás épí tés 254,4

3 Köl csö nök 40,8 40,8
16 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 435,4 441,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 260,4 1 254,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 480,6 557,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 157,9 169,0
3 Do lo gi ki adá sok 945,8 845,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 110,0 68,2
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17 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 258,2 258,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 94,1 92,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,5 29,3
3 Do lo gi ki adá sok 90,0 50,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,6 12,9

18 Ok ta tá si igaz ga tó ság
1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság 1 034,8 571,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 107,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 268,5 186,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58,2 55,2
3 Do lo gi ki adá sok 527,8 191,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 508,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 136,4 40,6
2 Fel újí tás 43,9 0,5
5 La kás tá mo ga tás 21,9

3 Köl csö nök 13,5 13,5
2 Tan in té ze tek 5 698,0 6 097,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 482,3 989,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 442,9 3 708,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 123,1 1 063,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 538,8 1 960,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,5 100,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,0 152,0
2 Fel újí tás 2,0 67,7

3 Köl csö nök 1,3
3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont 184,2 299,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 486,5 380,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 167,0 223,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 54,8 68,6
3 Do lo gi ki adá sok 448,9 374,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,9
2 Fel újí tás 30,0

19 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 87,5
3 Rend és köz biz ton sá gi be ru há zá sok 3 760,0 142,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 987,5

1
2

8
8

8
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/1
6

6
. szám

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

 FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 948,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 760,0

4 Tûz vé del mi be ru há zá sok 440,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 440,0
5 La kás cé lú be ru há zás 818,6 62,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 23,6
5 La kás tá mo ga tás 818,6

6 La kás épí tés 400,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,7
6 La kás épí tés 400,0

2 Ága za ti cél fel ada tok
1 Gép jár mû kor sze rû sí té si prog ram 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,0

3 Tûz vé del mi bír ság és a biz to sí tók tûz vé del mi hoz zá já ru lá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 308,3 2 970,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 308,3 3 250,0
4 Köz rend vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,0 51,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0

7 Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa 200,0 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 152,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 80,0 60,2

9 Ka taszt ró fa el há rí tá si cél elõ irány za tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 217,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 116,1

10 NATO tag ság gal kap cso la tos fel ada tok 115,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 42,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,3
3 Do lo gi ki adá sok 60,7

11 Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság fel ada tai 23,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,3
3 Do lo gi ki adá sok 8,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,0
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15 Euró pai in teg rá ci ós fel ada tok 1 585,7 203,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 356,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 54,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 68,3
3 Do lo gi ki adá sok 464,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 513,8 526,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 47,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 484,6 56,5

28 Hi va tá sos ál lo mány élet biz to sí tá sa 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0
3 Do lo gi ki adá sok 3,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

29 Hi va tá sos ál lo mány nyug dí jaz ta tá sa 10 895,0 9 597,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10 895,0 9 597,5
30 Or szá gos Bal eset-meg elõzé si Bi zott ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 390,0 469,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 390,0 410,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0 60,0

31 Bûn meg elõzés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa 200,0 102,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 94,5
52 Köz tiszt vi se lõi to vább kép zé si rend szer és köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés mû kö dé si fel té te lei 1 540,0 825,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 853,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 272,0
3 Do lo gi ki adá sok 125,0 362,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 726,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 90,0

53 ORFK D.A.D.A. Prog ram tá mo ga tá sa 5,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0
54 Ener gia ra ci o na li zá lás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 43,0

3 Köl csö nök 63,5 48,2
55 Fo gyasz tó vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,0 82,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,0 82,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,0 35,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0 35,0

58 Álla mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram 10 000,0 9 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,2

3 Do lo gi ki adá sok 514,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 222,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 000,0 15 901,5

59 La kó épü le tek ener gia meg ta ka rí tá si prog ram ja (ipa ro sí tott tech no ló gi á val ké szült
 la kó épü le tek ener gi a kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá ra) 2 000,0 1 900,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,1
3 Do lo gi ki adá sok 3,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 000,0 898,3

60 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,0 648,3

3 Do lo gi ki adá sok 1,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 547,7

62 Te le pü lés ren de zé si cél fel adat 94,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 94,7 34,5
63 Köz ép és Ke let Euró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) tá mo ga tá sa 25,0 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 25,0

64 IDEA prog ram tá mo ga tá sa 40,0 44,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 44,0
65 Hi va tá sos ál lo mány ru há za ti re form ja 300,0

3 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa
2 Rend õr és Ha tár õr SE tá mo ga tá sa 27,0 27,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,0 27,0

3 Szak szer ve ze tek tá mo ga tá sa 10,0 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 10,0
4 Ma gyar Ren dé sze ti Sport szö vet ség tá mo ga tá sa 16,5 16,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,5 16,5

5 Sza bad ság har co so kért Ala pít vány 108,0 108,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,0 135,2
6 Tár sa dal mi se gí tõk tá mo ga tá sa 120,0 119,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 163,4

7 Fe hér Gyû rû Köz hasz nú Egye sü let tá mo ga tá sa 10,0 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 10,0
9 Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ KHT tá mo ga tá sa 308,2 292,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 308,2 290,6

10 Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány 360,0 340,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 360,0 340,0
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11 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás bel ügyi nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti feladatai
1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

5 HU-0103-01 COP2001 20,0 20,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 490,6 42,6

3 Do lo gi ki adá sok 510,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 81,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 102,8

6 HU02-XX-XX COP2002 732,9 232,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 425,1

3 Do lo gi ki adá sok 775,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 454,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 837,0
7 HU03-XX-XX COP2003 146,0 144,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 146,0

8 Ka taszt ró fa vé de lem PHARE prog ram ja 156,0 8,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 207,0

3 Do lo gi ki adá sok 234,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 988,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 117,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,8

2 COP’98
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,8
3 COP’99

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 167,8

4 COP’2000
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 083,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 151,7
7 Ka taszt ró fa vé de lem 2002

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,2

9 Püs pök szi lá gyi ra dio ak tív hul la dék ke ze lõ és tá ro ló te lep vissza nyer he tõ sé gi
 és el he lye zé si le he tõ sé ge i nek ér té ke lé se HU 0111-02

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,2

10 VVER-440/213 tí pu sú atom erõ mû vek 2. szin tû va ló szí nû sé gi biz ton sá gi 
 elem zé sé nek ha tó sá gi ér té ke lé se HU 0111-01

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 183,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 183,2

11 Mû sza ki tá mo ga tás a nuk le á ris biz ton sá gi ha tó sá gok szá má ra az atom erõ mû vek
 öre ge dé si, ke ze lé si és ma ra dék élet tar tam ke ze lé si prog ra mok hoz HU 9916
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 97,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,7

12 A nyu ga ti ha tó sá gi mód sze rek és gya kor la tok át adá sa a nuk le á ris biz ton sá gi
 ha tó sá gok nak HU 9916

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 195,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 195,4

14 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa 660,0 660,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 660,0 660,0

15 Köz ok ta tá si gyer mek ét kez te tés rá szo rult sá gi ala pú támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 296,2
3 Do lo gi ki adá sok 150,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,9

16 Fe je ze ti tar ta lék 65,3 65,3

17 ,,Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

18 Nem ál lam i szo ciá lis ága zat ban fog lal koz ta tot tak mun ka he lyi pót lék emelése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 7,4

19 Nem ál lam i szo ciá lis ága zat ban fog lal koz ta tot tak mun ka he lyi pót lék eme lé sé nek tartalék alapja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,1

20 Tech ni kai azo no sí tó ma rad vány be fi ze tés hez

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,7

21 2001. évi egy össze gû ke re set ki egé szí tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,3

24 Nem ál lam i szo ciá lis, gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mé nyek ben dol go zók egy sze ri juttatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,4

25 Nem ál lam i hu mán szol gál ta tást vég zõ in téz mé nyek al kal ma zot ta i nak il let mény eme lé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 311,0

1–19. cím össze sen: 313 470,1 37 972,9 275 497,2 328 700,3 42 052,8 277 730,1

20 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 2 448,4 2 612,9

20. cím össze sen: 2 448,4 2 612,9
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23 He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai, hoz zá já ru lá sai

1 Nor ma tív hoz zá já ru lá sok

11 Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá si fel ada tok 15 093,5 15 144,9

12 Gyer mek vé del mi szak el lá tás 13 537,5 13 552,6

13 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 17 757,6 17 848,9

14 Nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás 5 596,3 5 479,3

15 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 942,7 968,9

16 Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyi 
 el lá tá sa 12 791,2 12 772,3

17 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 4 612,0 4 603,6

18 Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok 266,7 260,6

19 Óvo dai ne ve lés 56 586,9 56 372,7

20 Is ko lai ok ta tás 275 501,9 273 514,9

21 Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás 25 985,1 25 798,9

22 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 11 609,6 11 511,0

23 Bent la ká sos köz ok ta tá si in téz mé nyi el lá tás 23 854,5 23 604,0

24 Ki egé szí tõ hoz zá já ru lás egyéb köz ok ta tá si fel ada tok hoz 51 363,9 52 797,2

2 Köz pon to sí tott elõ irány za tok

1 La kos sá gi köz mû fej lesz tés tá mo ga tá sa 1 600,0 2 741,1

2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 5 600,0 5 567,8

3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 210,0 210,0

4 Ha tár át ke lõ he lyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 100,0 100,0

5 He lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé sé nek ál ta lá nos tá mo ga tá sa 1 263,5 1 254,1

6 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok 170,0 169,7

7 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi óvo dák és is ko lák fenn tar tá sá hoz 340,0 340,0

8 Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás 630,0 629,7

9 He lyi ön kor mány za tok hi va tá sos ze ne ka ri és ének ka ri tá mo ga tá sa 990,0 990,0

10 Hoz zá já ru lás a lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok hoz 500,0 2 634,8

11 Hoz zá já ru lás a könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány za tok szá má ra 120,0 120,0

12 Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz té se i nek tá mo ga tá sa 2 000,0 1 991,3

13 Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa 100,0 18,2

14 ,,ART” mo zi há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 500,0 500,0

15 Ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sa miatt kárt szen ve dett la kó épü le tek tu laj do no sa i nak 
 kár ta la ní tá sa 1 385,0 1 346,8

16 He lyi ön kor mány za tok ál lat- és nö vény ker ti, va das par ki tá mo ga tá sa 410,0 410,0

17 Fõ vá ro si Ál lat- és Nö vény kert re konst ruk ci ó já nak tá mo ga tá sa 300,0 300,0

18 Ki egé szí tõ tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za tok bér ki adá sa i hoz 3 000,0 6 864,9

19 Pin ce rend sze rek, ter mé sze tes part fa lak és föld csu szam lá sok ve szély el há rí tá sa 795,0 795,0

20 He lyi ön kor mány za tok nál fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk alap il let mé nyé nek 
 mi ni mál bér re tör té nõ eme lé se 284,8

21 He lyi ön kor mány za tok nál fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk elõ me ne te li és 
    il let mény rend sze ré nek 2003. jú li us 1-jei mó do sí tá sá val össze füg gõ támogatás 4 510,6

22 He lyi ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs nok sá gok hi va tá sos ál lo má nyú tag jai elõ me ne te li
 és il let mény rend sze ré nek 2003. jú li us 1-jei mó do sí tá sá val össze füg gõ tá mo ga tás 365,4

23 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 2 508,3
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3 A he lyi ön kor mány za tok mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ 
 tá mo ga tá sok

1 Ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 11 500,0 15 510,9
2 Tar tó san fi ze tés kép te len hely zet be ke rült he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 300,0 3,1
3 A mû kö dés kép te len ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa 1 200,0 2 360,7

4 A he lyi ön kor mány za tok szín ház i tá mo ga tá sa
1 Mû köd te té si hoz zá já ru lás 7 000,1 7 000,1
2 Mû vé sze ti te vé keny ség ki adá sa i hoz való hoz zá já ru lás 2 500,0 2 500,0
3 Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 104,0 104,0
4 Báb szín há zak mû vé sze ti  te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 204,5 204,5
5 Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa 605,0 605,0

5 Nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok
1 Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes köz ok ta tá si fel ada tok el lá tá sá hoz

1 Pe da gó gus szak vizs ga és to vább kép zés 2 322,8 2 320,5
2 Pe da gó gu sok szak könyv vá sár lá sa 2 235,9 2 202,4
3 Ki egé szí tõ tá mo ga tás a rá szo rult sá gi ala pon járó óvo dai in gye nes in téz mé nyi 

 ét kez te tés hez 819,3 839,5
4 Ta nu lók tan könyv vá sár lá sa 4 605,3 6 365,7
5 Di ák sport tal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa 1 606,3 1 597,3
6 A fõ vá ro si és megyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 2 000,0 2 000,0
7 Szak mai fej lesz té si fel ada tok 4 000,0 4 000,0
8 Pe da gó gi ai szak szol gá lat 2 402,2 1 591,3
9 Pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás 1 206,5 1 199,0

2 Egyes szo ciá lis fel ada tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
1 Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 59 005,7 64 629,5
2 Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 13 000,0 12 130,3
3 Szo ciá lis to vább kép zés és szak vizs ga 613,0 627,8

6 Cím zett és cél tá mo ga tá sok 54 283,0 55 112,9
7 Te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá mo ga tás 10 573,0 9 613,5
8 Cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás

1 Te rü let fej lesz té si ta ná csok és a Fõ vá ro si Köz gyû lés nor ma tív ke re te 6 300,0 6 242,0
2 Vis ma i or tar ta lék 243,9 1 768,0

23. cím össze sen: 724 143,4 749 410,3

Össze sen: 1 040 061,9 37 972,9 275 497,2 1 080 723,5 42 052,8 277 730,1

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium köz pon ti igaz ga tá sa 7 928,8 9 203,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 278,0 619,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 164,1 4 220,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 309,5 1 307,4
3 Do lo gi ki adá sok 2 055,8 2 815,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 80,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 176,0 495,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 550,0 934,1
2 Fel újí tás 112,4 43,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 176,0 170,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 334,7

3 Köl csö nök 5,3 1,2
2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

1 Költ ség ve té si Iro da 1 221,4 1 337,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 260,0 141,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 909,2 1 015,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 317,9 284,6
3 Do lo gi ki adá sok 242,2 269,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,1 125,5
2 Fel újí tás 13,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,3

3 Köl csö nök 4,5 4,5
2 Ál lat egész ség ügyi, élel mi szer-el len õr zé si szak igaz ga tá si in téz mé nyek 7 064,1 7 674,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12 000,0 13 431,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 236,2 8 963,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 797,2 2 839,6
3 Do lo gi ki adá sok 6 433,0 7 860,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,9 41,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 576,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 069,8 1 359,1
2 Fel újí tás 480,0 163,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 107,0

3 Köl csö nök 23,8 23,8
3 Nö vény egész ség ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 2 895,8 3 824,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 883,0 3 860,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 180,1 3 567,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 047,7 1 013,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 556,8 2 402,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 7,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 209,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 499,2 2 006,0
2 Fel újí tás 480,0 240,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 9,8

3 Köl csö nök 11,1 11,1
4 Föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 6 767,6 7 383,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 095,0 1 120,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 484,4 4 706,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 500,8 1 314,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 846,9 1 885,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 109,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,0 11,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 31,5 158,6
2 Fel újí tás 60,0 38,3
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,0

3 Köl csö nök 8,8 8,7
5 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek 2 067,4 2 653,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 956,7 1 239,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 739,9 2 122,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 577,9 663,0
3 Do lo gi ki adá sok 583,1 918,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 73,3 57,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 161,5 260,6
2 Fel újí tás 35,0 15,7

3 Köl csö nök 7,3 8,0
7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 1 000,0 641,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 200,0 3 088,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 647,8 415,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 212,4 122,9
3 Do lo gi ki adá sok 433,4 905,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,0 133,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 480,0 2 172,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 286,4 243,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,5

3 Köl csö nök 15,0
8 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 82,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,9
3 Do lo gi ki adá sok 32,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 87,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 86,9

3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 10 943,0 11 369,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 540,0 11 715,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 465,9 10 614,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 321,0 3 395,9
3 Do lo gi ki adá sok 5 934,7 8 246,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 500,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 541,4 1 765,8
2 Fel újí tás 215,0 553,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 317,8

3 Köl csö nök 5,0 10,2 4,1
4 Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in téz mé nyei 2 262,4 2 966,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 487,0 4 176,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 361,0 2 610,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 824,6 843,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 564,4 2 951,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,1 191,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 250,0 237,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 105,3 674,2
2 Fel újí tás 100,0 125,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 18,8

3 Köl csö nök 1,3 1,3
5 Ag rár in ter ven ci ós köz pont 674,3 2 580,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 300,0 256,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 487,4 1 283,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 154,3 408,0
3 Do lo gi ki adá sok 491,7 643,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 240,0 132,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 75,4 301,3
2 Fel újí tás 5,5 5,2

6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 6 517,8 7 099,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 258,1 1 903,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 489,2 3 709,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 191,4 1 221,5
3 Do lo gi ki adá sok 2 257,0 2 697,5
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 18,9 25,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 92,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 141,9 393,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 692,3 1 399,9
2 Fel újí tás 207,5 316,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,5 12,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 203,5

3 Köl csö nök 1,1 1,1
7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 746,0 890,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,0 142,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 338,8 339,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 114,9 113,3
3 Do lo gi ki adá sok 237,3 260,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 145,0 160,3
2 Fel újí tás 40,0 45,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 104,3

8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 3 705,2 5 182,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 153,0 2 642,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 837,0 2 964,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 961,9 909,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 841,1 2 659,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1 8,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,0 624,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 132,1 1 145,3
2 Fel újí tás 110,0 448,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 115,0

3 Köl csö nök 5,6 6,5
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10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

3 Holt ág re ha bi li tá ció tá mo ga tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 70,1
13 In téz mé nyek köz pon ti be ru há zá sai 670,0 77,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 470,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 670,0

14 Kö zép fo kú ok ta tás be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4
15 Mû ve lõ dé si be ru há zá sok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,9

18 Köz pon ti be ru há zá si ma rad vá nyok ren de zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,3
2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Mun ka vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris bal eset-el há rí tá si fel ada tok 40,1 6,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 28,4 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0

2 Ag rár ku ta tá si fel ada tok, mû sza ki fej lesz tés 1 673,1 521,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 240,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116,0
3 Do lo gi ki adá sok 524,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 199,1 449,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 594,0 23,1

3 Tan üze mek, tan gaz da sá gok tá mo ga tá sa 1 000,0 285,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 000,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 283,8

4 Fel ügyelt ál lam i tu laj do nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa 700,0 668,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 700,0 668,0
5 Nem ze ti ka tasz te ri prog ram fel té tel rend sze re 588,2 573,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 96,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 491,8 573,5
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6 Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra ál tal el lá tott ál lam i fel ada tok tá mo ga tá sa 16,4 16,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,4 16,4
7 Hegy köz sé gek ál lam i fel ada ta i nak tá mo ga tá sa 330,0 330,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 330,0 330,0

8 Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 200,0 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 178,7
9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 365,0 355,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 475,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 700,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 065,0 934,5
10 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 50,5
15 Nem ze ti Föld alap Prog ram

1 MNFA törzs tõ ke, mû kö dé si tá mo ga tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0
34 Köz ok ta tá si tá mo ga tá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,2

35 Egyéb szer ve ze tek fel ada ta i ra 379,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 279,8
3 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás ag rár nem ze ti prog ram ja

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 HU0201-01 EU kon form ag rár pi a ci rend tar tás, CMO-k lét re ho zá sa 101,0 92,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 223,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 56,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,9
3 Do lo gi ki adá sok 15,0 223,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 270,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 270,0

2 HU0201-02 EU BSE ellen õr zõ rend szer 118,0 106,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 137,9

3 Do lo gi ki adá sok 186,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 490,0 118,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 608,0

3 HU0201-03 Vi dék fej lesz té si in téz ke dé sek ki vi te le zé sét szol gá ló in téz mé nyi 
 struk tú ra ki ala kí tá sa 19,0 12,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,5
3 Do lo gi ki adá sok 0,2 5,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 1,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 74,0 23,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 86,3 32,0

4 HU0201-04 Ve tõ ma gok, sza po rí tó anya gok és ta kar má nyok mi nõ sí té sé nek fej lesz té se 180,0 155,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 90,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 0,6 90,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 458,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 629,1

5 HU0201-05 Juh és kecs ke re giszt rá ci ós rend szer 108,0 88,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 231,0 2,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,7
3 Do lo gi ki adá sok 30,0 2,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 275,0

6 HU0201-06 Élel mi szer biz ton ság 57,0 53,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 221,0 159,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 39,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,6
3 Do lo gi ki adá sok 3,0 131,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,1 28,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 221,0

7 Ha tár át ke lõ he lyek szak em ber kép zé se (HU02/B/AG02) 44,0 44,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 201,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,8
3 Do lo gi ki adá sok 2,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 201,0

8 A vi dék fej lesz tés Ope ra tív Prog ram já hoz kap cso ló dó in téz mény rend szer 5,0 5,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 1,5 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 19,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,0

9 Ag rár gaz da sá gi PHARE Ki vi te le zõ Cso port mû kö dé si költ sé ge 120,0 120,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,3
3 Do lo gi ki adá sok 45,0 5,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,2 52,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5
10 Ag rár gaz da sá gi in téz mény fej lesz tés (HU 01XX) 19,0 275,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 197,9
3 Do lo gi ki adá sok 66,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 404,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 170,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,0 186,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 83,6

11 Be fe je zõ dött PHARE prog ra mok ma rad vá nya i nak rendezése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,0
12 Ál lat egész ség ügy in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se (HU 9806-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 89,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,2

13 Nö vény egész ség ügy in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se (HU 9806-02)
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,2
14 KAP in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se (HU 9806-03)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 121,9

16 Nö vény vé del mi szol gál ta tás fej lesz té se (HU 9909-01)
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,9
17 Me gyei föld nyil ván tar tá si rend szer fej lesz té se (HU 9909-02)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 291,8
3 Do lo gi ki adá sok 287,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 236,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 240,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 78,9

18 Ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-hi gi é ni ai ellen õr zés (HU 0002-01) 157,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 244,6

3 Do lo gi ki adá sok 101,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 144,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 856,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 456,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 117,1

2 SAPARD tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok 6 355,4 3 755,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 413,8 546,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 607,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18 689,8 1 113,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24 852,0 1 476,9
3 ACQUIS át vé te lé nek ag rár nem ze ti prog ram ja 4 901,8 855,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 248,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 039,9
3 Do lo gi ki adá sok 613,9
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 374,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 169,3
4 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 127,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 40,7
3 Do lo gi ki adá sok 32,0

5 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 116,0 37,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 116,0 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,4

19 2003/004-347-01-01 In teg rált Irá nyí tá si és El len õr zé si rend szer ki ala kí tá sa 43,5
4 Ag rár- és Vi dék fej lesz té si szak mai elõ irány za tok

1 Me zõ gaz da sá gi ter me lés kor sze rû sí té se
1 Ag rár be ru há zá sok tá mo ga tá sa 54 764,6 50 680,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 470,0 418,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 160,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 54 294,6 50 600,6

3 Köl csö nök 99,4
2 Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás 5 540,0 4 840,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 540,0 4 860,1

3 Me li o rá ció és ön tö zés fej lesz tés 3 510,0 3 510,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 510,0 3 517,0
4 Ag rár lo gisz ti ka 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 325,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,0 105,0

5 Farm- és egyéb szak mai gya kor lat 90,0 52,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0 88,5
2 Fenn tart ha tó fej lõ dés fel té te le i nek ki ala kí tá sa

1 Nem ze ti Ag rár-kör nye zet vé del mi Prog ram 4 500,0 4 387,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 500,0 3 753,5
3 Ag rár gaz da sá gi szol gál ta tá sok fej lesz té se 4 140,0 3 572,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 140,0 3 571,5

3 Tár sa dal mi és gaz da sá gi ko hé zió fej lesz té se
1 Vi dé ki tér sé gek fel zár kóz ta tá sa 1 200,0 2 140,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6
3 Do lo gi ki adá sok 50,0 280,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 150,0 801,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 27,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 661,8

2 Vi dé ki kör nye zet von zób bá té te le 2 233,8 2 133,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 233,8 1 135,5
5 Tá mo ga tá si cél elõ irány za tok

1 Er dé sze ti fel ada tok 5 660,0 5 326,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 650,0 6 397,1

2 Ter mõ föld mi nõ sé gi vé del me, hasz no sí tá sa 2 450,0 3 981,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 950,0 1 062,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 500,0 2 301,2

3 Ál lat te nyész té si, te nyész tés szer ve zé si fel ada tok 1 100,0 1 152,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 1 179,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0 102,6

4 Hal gaz dál ko dá si te vé keny sé gek 220,0 207,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 186,6
5 Vad gaz dál ko dá si te vé keny sé gek 720,0 785,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 47,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 720,0 632,2

6 Ál lat kár ta la ní tás és ál la ti hul la dék meg sem mi sí tés 1 318,6 2 582,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 29,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 318,6 2 641,2
10 Fe je ze ti tar ta lék 330,0 330,0

1–10. cím össze sen: 219 679,4 59 781,6 159 897,8 211 896,5 57 311,3 157 510,1

11 Köz vet len ter me lõi és pi a ci tá mo ga tá sok
1 Pi ac ra-ju tá si tá mo ga tás 43 000,0 51 862,7
2 Pi ac ra-ju tá si tá mo ga tás meg té rü lé se 10,0 655,4
3 Ag rár ter me lés költ sé ge it csök ken tõ tá mo ga tás 72 170,0 66 658,8
4 Er dõ ká rok fel szá mo lá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás 300,0 298,8
5 Ele mi kárt szen ve dett ter me lõk tá mo ga tá sa 9 873,0
6 Ag rár gaz da sá gi ke zes ség be vál tás 3 000,0 179,4

11. cím össze sen: 118 470,0 10,0 128 872,7 655,4
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12 Köz pon to sí tott be vé te lek
1 Er dé sze ti be vé te lek

1 Er dõ fenn tar tá si já ru lék 4 100,0 3 859,1
2 Er dõ vé del mi és er dõ gaz dál ko dá si bír ság 150,0 210,2

2 Ter mõ föld mi nõ ség vé del mé vel, hasz no sí tá sá val kap cso la tos bevételek
1 Föld vé del mi já ru lék 2 400,0 3 959,5
2 Föld vé del mi és ta laj vé del mi bír ság 50,0 22,4

3 Ál lat te nyész té si és te nyész tés szer ve zé si bevételek
1 Te nyész té si hoz zá já ru lás 1 090,0 1 144,2
2 Ló ver seny to ta li za tõr for ga lom utá ni be vé te lek 10,0 8,1

4 Hal gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi ha lász- és hor gász je gyek díja 150,0 155,0
2 Ha lá szat fej lesz té si hoz zá já ru lás 50,0 30,7
3 Hal vé del mi bír ság 20,0 21,9

5 Vad gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi va dász je gyek díja 365,0 359,3
2 Ha tó sá gi el já rá si díj, tró fea bí rá lat 75,0 71,3
3 Vad vé del mi hoz zá já ru lás 195,0 291,1
4 Vad azo no sí tó és üzem terv szol gál ta tás 45,0 25,5
5 Vad vé del mi bír ság 40,0 38,2

12. cím össze sen: 8 740,0 10 196,5

Össze sen: 338 149,4 68 531,6 159 897,8 340 769,2 68 163,2 157 510,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium
1 Hon vé del mi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 12 319,2 11 319,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 371,8 5 659,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 671,9 1 750,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 785,8 1 406,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 275,6 142,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 485,1 1 655,2
2 Fel újí tás 729,0 591,9

3 Köl csö nök 3,7 2,1
2 HM hi va ta lai 5 486,5 4 947,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 171,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 495,8 2 405,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 707,8 694,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 635,3 1 254,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 485,1 351,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 162,5 133,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,3

3 Köl csö nök 3,6 8,2
3 HM hát tér in téz mé nyei 50 667,0 47 691,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 620,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 230,2 6 369,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 681,7 1 682,4
3 Do lo gi ki adá sok 31 460,7 31 958,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,2 165,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 568,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 638,0 3 656,7
2 Fel újí tás 7 181,0 6 921,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53,5

3 Köl csö nök 420,2 710,4 710,7
2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 110 860,6 106 447,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 618,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 205,2 24 069,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 445,9 6 917,2
3 Do lo gi ki adá sok 47 599,6 48 990,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,5 219,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 23 996,0 19 553,2
2 Fel újí tás 6 540,4 8 584,7

3 Köl csö nök 52,7 82,8
2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 36 362,4 37 769,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 205,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 285,4 25 863,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 634,3 7 422,5
3 Do lo gi ki adá sok 3 365,3 3 916,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,4 164,7

3 Köl csö nök 49,5 29,8
3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 26 162,2 26 570,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 906,7 15 777,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 019,8 4 808,4
3 Do lo gi ki adá sok 5 157,3 5 721,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,4 116,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,7

3 Köl csö nök 23,6 18,4
3 Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal 12 382,5 13 452,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 196,0 6 463,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 757,3 1 842,9
3 Do lo gi ki adá sok 3 497,3 3 564,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,3 22,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 875,2 760,1
2 Fel újí tás 38,4 43,4

3 Köl csö nök 20,1 30,9
2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 2 661,1 2 860,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 746,2 1 818,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 536,1 562,4
3 Do lo gi ki adá sok 283,2 252,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,6 7,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 90,0 92,0

3 Köl csö nök 0,4 0,4
4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 7 880,9 7 406,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 481,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 386,3 4 326,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 296,5 1 237,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 776,4 1 717,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,9 13,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 28,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 412,8 491,7

3 Köl csö nök 1,8 1,1
5 Ka to nai Ügyész sé gek 893,3 814,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 612,8 552,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 193,7 171,9
3 Do lo gi ki adá sok 63,1 79,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,1 2,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,6

3 Köl csö nök 0,2
6 MH Egész ség ügyi in té ze tek 5 516,6 5 660,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 980,8 5 615,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 752,8 5 513,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 863,9 1 763,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 858,2 3 942,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22,5 34,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,1
2 Fel újí tás 6,1

7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 262,9 280,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 135,2 148,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,5 45,5
3 Do lo gi ki adá sok 58,2 52,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 27,0 13,2
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8 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

1 Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Hon véd kór ház 400,0 284,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 400,0 400,0

5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok 5 700,0 4 800,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
5 La kás tá mo ga tás 2 000,0 1 100,0

6 La kás épí tés 3 700,0 3 700,0

6 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok 4 000,0 4 000,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 4 000,0 4 000,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

3 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa 28,0 28,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,0 28,0

4 A fõ tiszt vi se lõi kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 9,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,2

5 Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál lam i fel ada tok fi nan szí ro zá sa 7 311,9 7 367,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 311,9 7 367,9

6 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 18,6

15 Nem zet kö zi kár té rí tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3

24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez 1 000,0 1 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 1 007,6

25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz 5 640,0 5 890,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 640,0 5 890,0

26 Hoz zá já ru lás a Nyu gat-eu ró pai Fegy ver ze ti Cso port (WEAG) mû kö dé si 
      költ sé ge i hez 18,6 18,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,6 6,5

29 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban 87,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 87,3

32 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak és a sor ál lo mány
 tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sá nak ki adá sa i hoz 13 935,5 13 910,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13 935,5 13 910,6
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33 Pé csi Tu do mány egye tem tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 208,3

Össze sen: 314 479,2 4 980,8 309 498,4 313 137,4 9 421,0 302 624,3

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 3 110,8 3 397,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 711,1 1 201,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 745,5 1 864,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 543,2 601,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 293,5 1 851,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,5 139,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 40,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 66,1 128,9
2 Fel újí tás 23,1 7,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 136,7

3 Köl csö nök 6,5 6,5
2 Or szá gos Párt fo gói Fel ügye lõi Szol gá lat Hi va ta la 600,0 1 111,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 138,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 300,0 667,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 100,0 215,6
3 Do lo gi ki adá sok 150,0 210,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0 102,6

3 Szak ér tõi In té ze tek 1 324,0 1 411,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,2 75,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 889,5 903,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 292,3 295,5
3 Do lo gi ki adá sok 187,4 213,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,5
2 Fel újí tás 0,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 66,3

4 IM Bün te tés vég re haj tás 33 110,9 34 057,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 140,9 2 854,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 104,9 17 904,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 540,1 5 530,3
3 Do lo gi ki adá sok 8 833,3 9 231,7
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2,7 3,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 890,0 2 417,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0 429,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 480,6 436,0
2 Fel újí tás 375,2 360,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 377,8
5 La kás tá mo ga tás 100,0 41,4

3 Köl csö nök 105,0 80,0 135,3 148,8
5 Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da 1 624,3 1 510,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,2 76,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 691,0 737,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 226,0 236,6
3 Do lo gi ki adá sok 682,6 582,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 86,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 46,9 116,5

3 Köl csö nök 4,0 4,0
6 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 100,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,7

3 Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség be ru há zá sai 69,8 4,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 69,8

4 Bün te tés-vég re haj tás be ru há zá sai 1 202,0 275,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 391,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 202,0

2 Ága za ti cél fel ada tok
1 A fog va tar tot ta kat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek tá mo ga tá sa 530,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 530,6

3 A bün te tõ el já rás ról szóló tör vény alap ján meg ál la pí tott kár ta la ní tás 49,0 82,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 82,5
5 Köz pon ti be ru há zá sok ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok (nem bon tott) 0,1

3 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Em ber i Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány 12,0 11,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 11,7

2 Tri eri Euró pai Jogi Aka dé mia Ala pít vány hoz tá mo ga tó tag ként tör té nõ 
 csat la ko zás 12,5 12,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 12,5 12,3
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5 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás igaz ság ügyi nem ze ti prog ram jai és
 kor mány za ti fel ada tai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 Bör tön kö rül mé nyek ja ví tá sa 197,5 192,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 123,4
3 Do lo gi ki adá sok 207,7 123,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 627,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 617,1

10 Fe je ze ti tar ta lék 5,0 5,0

Össze sen: 45 675,8 3 726,7 41 949,1 47 205,0 5 191,6 42 067,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa
1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 5 398,7 6 370,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 260,1 756,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 659,0 3 114,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 840,6 973,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 086,5 2 046,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,3 663,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 59,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,4 18,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 49,1

3 Köl csö nök 15,3 15,3 19,6 19,6
2 GKM Gaz da sá gi igaz ga tó ság 1 322,4 1 824,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 378,2 645,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 262,2 296,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 86,4 97,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 074,9 1 162,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 6,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 516,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 207,5 417,8
2 Fel újí tás 71,1 59,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 785,6

3 Köl csö nök 2,4 0,4
2 Szén bá nyá sza ti Szer ke zet-át ala kí tá si Köz pont 46,5 46,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,7 25,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,8 25,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,2 8,1
3 Do lo gi ki adá sok 22,9 24,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,0 6,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,3 5,3

2
0

0
4

/1
6

6
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

2
9

1
1

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



3 GKM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la 976,7 999,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,8 50,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 411,2 431,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 127,5 136,5
3 Do lo gi ki adá sok 280,5 245,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 194,1 143,8

4 Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 571,2 1 784,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 603,8 615,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 199,3 220,5
3 Do lo gi ki adá sok 685,6 814,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,8 2,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3 2,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0 56,9
2 Fel újí tás 20,0 29,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5

3 Köl csö nök 1,4 1,4
5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 79,0 79,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,2 44,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,0 60,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,3 21,1
3 Do lo gi ki adá sok 39,9 39,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 1,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 0,8

6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 50,1 155,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 4,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28,0 27,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0 9,2
3 Do lo gi ki adá sok 18,1 18,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0

7 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 1 115,8 1 168,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 648,1 943,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 613,9 628,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 203,1 203,3
3 Do lo gi ki adá sok 759,8 1 009,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 172,1 136,9
2 Fel újí tás 15,0 9,9

3 Köl csö nök 5,0
8 Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Intézet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 439,0 493,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 42,8 47,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,3 13,2
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3 Do lo gi ki adá sok 354,5 393,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,1 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0 21,8
2 Fel újí tás 12,3 7,3

3 Köl csö nök 4,0
9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat 1 288,7 1 343,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 035,9 1 570,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 916,2 977,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 304,9 313,3
3 Do lo gi ki adá sok 985,8 1 345,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,0 17,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,3 111,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 101,3 311,2
2 Fel újí tás 18,9 43,8

3 Köl csö nök 2,2 1,3 1,3
10 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal 722,4 762,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,0 62,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 453,0 500,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 140,9 159,7
3 Do lo gi ki adá sok 132,7 116,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 10,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,7 18,3
2 Fel újí tás 3,1 3,0

3 Köl csö nök 1,5 1,5
11 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 565,9 1 807,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 445,1 560,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 132,6 154,2
3 Do lo gi ki adá sok 849,9 939,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 2,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,2 2,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 137,1 140,6
2 Fel újí tás 2,0

3 Köl csö nök 2,4 1,0 1,1 1,1
12 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 12,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 550,0 3 447,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 989,4 1 192,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 349,9 389,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 330,7 1 662,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,2 81,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 688,8 399,5
2 Fel újí tás 60,0 25,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0 0,5

3 Köl csö nök 5,0 5,5 0,5
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13 Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 544,1 2 579,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 968,4 1 010,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 324,1 320,1
3 Do lo gi ki adá sok 795,0 918,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 6,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 214,0 301,2
2 Fel újí tás 237,6 66,7

3 Köl csö nök 1,8 1,8
15 Köz le ke dé si Fel ügye le tek 338,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20 381,0 19 928,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 437,9 7 271,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 398,4 2 214,2
3 Do lo gi ki adá sok 6 167,4 6 102,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 368,0 2 188,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 98,2 259,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 718,3 1 778,9
2 Fel újí tás 308,0 109,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 351,6

3 Köl csö nök 88,5 7,3 31,8 20,4
16 Köz le ke dé si Mú ze um 319,2 357,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,5 81,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 217,2 217,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 78,3 78,0
3 Do lo gi ki adá sok 49,8 90,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,4 4,9
2 Fel újí tás 48,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 45,3

17 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 2 532,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 104,8 1 138,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 395,5 411,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 144,9 129,6
3 Do lo gi ki adá sok 473,4 1 843,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 109,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 074,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 65,0 81,5
2 Fel újí tás 10,0 0,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 631,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 797,0

3 Köl csö nök 15,0 6,1 5,0
18 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság 232,6 268,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 347,9 345,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 324,9 350,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 101,2 107,6
3 Do lo gi ki adá sok 130,4 123,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,5 19,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,5 64,3
2 Fel újí tás 1,0

19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 59,7 58,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 39,3 33,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,2 11,0
3 Do lo gi ki adá sok 6,2 18,1

20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 23,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 184,7 8 469,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 754,0 3 907,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 338,1 1 352,6
3 Do lo gi ki adá sok 2 020,9 3 105,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 53,5 123,4
2 Fel újí tás 17,5 22,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 41,8

21 Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14 469,3 15 371,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 217,6 5 333,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 630,3 1 687,7
3 Do lo gi ki adá sok 5 606,1 6 009,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 243,0 246,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 098,6 6 098,2
2 Fel újí tás 263,7 178,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0 722,8

3 Köl csö nök 25,0 623,0 33,2 5,4
25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
1 Me cse ki Urán érc bá nya be zá rá sa 1 200,0 1 200,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 200,0 1 745,4

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 800,0 268,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 536,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 800,0

4 Kom bi nált fu va ro zás, lo gisz ti kai köz pon tok, ki kö tõk fej lesz té se
1 Kom bi nált fu va ro zás fej lesz té se 100,0 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0 1 407,8

2 Lo gisz ti kai köz pont fej lesz té se 150,0 150,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0 127,0
3 Bu da pes ti In ter mod. Lo gisz ti kai Köz pont 950,0 950,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 950,0 931,4
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4 Ki kö tõk fej lesz té se 949,0 936,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 949,0 1 015,8
5 Vas út há ló zat fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 301,7

6 VOLÁN au tó busz-re konst ruk ció
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 500,0
7 Va sút egé sz ség ügyi fej lesz té sek 282,2 282,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 34,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 282,2

8 Inf ra struk tú ra-fej lesz té si fel ada tok 45,0 81,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 45,0 44,7
9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se 100,0 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0 110,3

10 A 4. szá mú fõút Haj dú szo bosz lót el ke rü lõ út sza kasz építése
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2
12 A Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö vet ség te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an  

 a VOLÁNBUSZ Rt. be ru há zá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 120,0
13 Esz ter go mi Má ria-Va lé ria híd épí té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 398,3

14 Szlo vén vas úti át me net épí té se
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 235,5
15 Szé kes fe hér várt el ke rü lõ út épí té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 31,1

17 A 6. szá mú fõ út vo nal ter ve zé sé nek és ki vi te le zé sé nek elõkészítése
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 213,4
18 A 10-es út re konst ruk ci ó ja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 149,2

20 Rév- és komp köz le ke dés fej lesz té se 50,0 50,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0 60,1
21 Mú ze um i te vé keny ség be ru há zá sai 30,0 24,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 39,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 30,0
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23 ,,Schen ge ni” vas úti ha tár ál lo má sok ki ala kí tá sa 150,0 150,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0 128,8

24 Nyír egy há zát el ke rü lõ út ter ve zé se és sza ná lá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,9

34 Egész ség ügyi szak igaz ga tá s be ru há zá sai 30,0 29,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 30,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

1 Pol gá ri vé del mi és in for má ci ós fel ada tok 11,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 11,0

2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa 1 400,0 1 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 180,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 400,0 1 720,1

3 Szab vá nyo sí tá si  és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok 200,0 195,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 211,0

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se 190,0 185,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 17,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,0 125,1

7 Ve szé lyes áru fu va ro zás sza bá lyo zá sa 5,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,7

8 NATO tag ság ból adó dó fel ada tok 46,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,9

3 Do lo gi ki adá sok 43,0

9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál lam i fel ada tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 670,0 789,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 670,0 796,1

10 A tár ca vé del mi fel ké szí té sé nek ál lam i fel ada tai a hon vé de lem rõl szóló
 tör vény alap ján  155,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 155,5

11 Mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok 49,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 49,0

12 Nem zet kö zi hi te lek kel össze füg gõ bank költ sé gek, ju ta lé kok 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 80,0
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13 Nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal kap cso la tos fel ké szí té si és ké szen lé ti ága za ti 
 fel ada tok 32,6 30,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 32,6 30,9

14 Tech no ló gi ai ku ta tá si fel ada tok 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 60,0
15 Ága za ti ka taszt ró fa vé del mi rend szer és szer ve i nek mû köd te té se 38,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 38,5

16 Köz le ke dé si fel ügye le tek tá mo ga tá sa 200,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 200,0
17 PLH és Po Lé BiSz tá mo ga tá sa 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 19,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,5

18 Ál la mi több let fel ada tok 7 123,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 76,3

3 Do lo gi ki adá sok 185,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 76,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 173,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 297,4

19 Lé gi köz le ke dé si igaz ga tás sal kap cso la tos feladatok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 215,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0
21 Az egész ség ügy ben dol go zók egész ség ügyi szak el lá tá si vál lal ko zás ban tör té nõ 

 tu laj don szer zé sé nek tá mo ga tá sa  20,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0
22 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 7,1
43 Vál lal ko zói va gyon ke ze lé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
44 Ma gyar or szág ál tal nyúj tott se gély hi te lek és se gé lyek díj tá mo ga tá sa 100,0 97,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

45 Bel ví zi ha jó zá si alap prog ram 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,0
3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat 15 600,0 16 503,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0 4 807,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 230,0 2 930,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 654,2 4 035,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 418,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 915,8 17 658,1

3 Köl csö nök 46,6
2 ,,Han no ver 2000”

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,3
3 Do lo gi ki adá sok 3,6

2 Tu risz ti kai cél elõ irány zat 19 000,0 17 955,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 86,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0 546,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 000,0 9 612,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 388,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 000,0 14 164,5

3 Köl csö nök 2,2 53,3
3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 20 000,0 19 715,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 72,2 84,4
3 Do lo gi ki adá sok 455,2 542,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 096,5 2 091,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 194,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15 520,5 9 860,9

8 Re gi o ná lis gaz da ság épí té si cél elõ irány zat
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 701,4
4 Köz pon ti ke ze lé sû fel újí tá sok

1 Köz le ke dé si Mú ze um épü le te i nek fel újí tá sa 40,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 40,0
5 Út fenn tar tá si és fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Út fenn tar tás és fej lesz tés 56 400,0 57 215,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0 1 016,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29 330,0 30 513,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0 410,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19 370,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 400,0 28 129,2

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat
1 Ener gia gaz dál ko dás 6 000,0 10 131,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 000,0 1 138,1

7 Fe je ze ti tar ta lék 150,0 150,0
8 Ha di ipa ri ka pa ci tás fenn tar tá sa 193,0 188,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 193,0 188,2

11 ITD-H Ke res ke del mi szol gá lat tá mo ga tá sa 1 230,8 1 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 230,8 1 200,0
12 Az EU-hoz való csat la ko zás gaz da sá gi és köz le ke dé si prog ram ja és kor mány za ti feladatai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 EU SAVE II prog ram 24,8 24,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,5
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3 Do lo gi ki adá sok 46,3 75,2

10 Ta nú sí tó és Ellen õr zõ In té ze tek fej lesz té se prog ram (HU-01-02-01) 28,0 28,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 51,5 5,0

3 Do lo gi ki adá sok 51,5 3,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,5 26,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 55,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 51,5

13 HU0006-01 Mun ka he lyi egész ség és biz ton ság – kö zös pro jekt, PHARE Program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,0

16 Ener gia Ac qu is át vé te le, in téz mény fej lesz tés 30,0 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 229,0 165,3

3 Do lo gi ki adá sok 229,0 31,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,0 108,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 245,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0

22 A köz úti köz le ke dés jog har mo ni zá ci ó ja (HU/IB/2001/TR/01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 66,9

3 Do lo gi ki adá sok 66,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 633,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 633,6

23 Vég re haj tó Szer ve ze tek fel ké szült sé gé nek ja ví tá sa az ISPA és a Ko hé zi ós
 ala pok ke ze lé sé re HU0105-01– HU/2001/IB/SPP/02

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 141,8

3 Do lo gi ki adá sok 141,8

24 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség PHARE Prog ram jai HU0102-01

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,5

3 Do lo gi ki adá sok 34,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 52,2

25 Köz le ke dés biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ 
 esz köz be szer zés PHARE prog ram HU/01020-05 121,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 484,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 651,3

26 GVOP elõ ze tes ér té ke lé se prog ram 10,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 17,7

3 Do lo gi ki adá sok 23,6

27 KIOP elõ ze tes ér té ke lé se prog ram 5,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,8

3 Do lo gi ki adá sok 22,9

2 ISPA tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok 15 329,6 4 390,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 26 321,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41 651,5
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1 Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom vo nal sza kasz fel újí tá sa 
 II. 2000/HU/16/P/PT/002 992,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 043,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 231,1

2 Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–(Lö kös há za) vas úti vo nal sza kasz fel újí tá sa 
 I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1 278,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 780,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 241,4

3 Za la lö võ–Za la eger szeg–Boba vas út vo nal fel újí tá sa 2000/HU/16/P/PT/003 400,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 447,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 527,8

4 Út re ha bi li tá ci ós prog ram I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 4 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 14,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 76,4

5 Út re ha bi li tá ci ós prog ram II. ütem: 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak, 
 2001/HU/16/P/PT/008 1 221,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,2

6 Át fo gó szak ér tõi se gít ség nyúj tás vas úti ISPA pro jek tek hez, 
 2001/HU/16/P/PT/006 39,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 101,5

3 Do lo gi ki adá sok 134,0

11 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló 
 köz le ke dé si pro jek tek elõ ké szí té sé hez (Umb rel la II) 2003/HU/16/P/PA/013 90,7

3 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 379,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 379,0

14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

1 MTESZ tá mo ga tá sa 125,0 121,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,0 121,9

2 Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 67,0 65,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,6

3 Do lo gi ki adá sok 5,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,0 154,5

3 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa 60,0 58,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0 44,4

4 Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra tá mo ga tá sa 120,0 117,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 117,0
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5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa 130,0 126,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,0 120,7

17 GM fe je ze ti elõ re nem ter ve zett ki adá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 180,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 134,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 51,3

22 Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa 80,0 78,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0

3 Do lo gi ki adá sok 3,2 1,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 76,8 65,6

24 Köz hasz nú szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai 77,3 75,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,3 75,4

2 Ma gyar Gaz da ság elem zõ In té zet Kht. tá mo ga tá sa 210,0 204,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 210,0 204,7

26 Au tó pá lya rész vény tár sa sá gok tá mo ga tá sa

1 Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá mo ga tá sa 3 000,0 2 925,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 000,0 2 615,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 310,0

2 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. tá mo ga tá sa 4 800,0 4 645,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 800,0 4 260,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 385,0

27 Fel zár kóz ta tá si Inf ra struk tu rá lis Fej lesz té si Alapprogram

1 Gyors for gal mi út há ló zat prog ram 86 846,2 86 846,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 86 846,2 64 498,0

2 Tö rök szent mik lóst el ke rü lõ út épí té se 800,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 800,0

3 A 4. szá mú fõút Haj dú szo bosz lót el ke rü lõ út sza kasz épí té se 1 800,0 3,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 800,0

4 Au tó busz re konst ruk ció 500,0 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0
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5 Vas út há ló zat fej lesz té se 8 482,6 8 427,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 482,6 8 264,1
6 Ceg léd–Kis kun fél egy há za pá lya re ha bi li tá ció EIB hi tel bõl 4 371,2 4 114,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 371,2 4 114,4

1–25. cím össze sen: 350 288,8 85 367,0 264 921,8 322 859,0 77 372,4 273 575,0

28 Köz pon to sí tott be vé te lek
1 Gaz da ság fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 3 850,0 4 753,6
2 Gép jár mû adó és túl súly díj 4 100,0 4 565,3
3 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té se 6 000,0 10 131,7

Össze sen: 350 288,8 99 317,0 264 921,8 322 859,0 96 823,0 273 575,0

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 5 304,5 6 466,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 17,0 400,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 998,8 2 491,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 660,0 813,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 560,2 2 632,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 391,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0 972,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 64,5 1 161,2
2 Fel újí tás 34,0 14,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 38,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 505,9

3 Köl csö nök 15,0 5,0 8,3 8,3
2 Ha tó sá gi és kö zép irá nyí tó szer vek

1 Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság 1 164,5 7 191,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 111,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 344,7 438,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 114,3 146,1
3 Do lo gi ki adá sok 705,5 747,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 455,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 553,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 7 079,1

3 Köl csö nök 3,5 3,5 0,5 0,5
3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 1 097,6 1 252,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 818,5 1 151,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 751,6 888,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 251,9 266,9
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3 Do lo gi ki adá sok 668,8 958,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,5 610,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 200,3
2 Fel újí tás 65,0 55,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 623,0

3 Köl csö nök 3,0 3,0 3,2 3,2
4 Hát tér in téz mé nyek

1 Kör nye zet gaz dál ko dá si In té zet 1 351,8 1 458,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 160,0 462,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 578,3 651,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 192,4 216,5
3 Do lo gi ki adá sok 671,1 938,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 158,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0 466,2
2 Fel újí tás 20,0 13,9

3 Köl csö nök 1,0 1,0 2,5 2,5
2 OVF Sió fo ki Üdü lõ je 30,5 31,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,4 28,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,2 25,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,9 8,7
3 Do lo gi ki adá sok 24,8 25,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,8

3 Víz ügyi Mú ze um és Le vél tár 119,9 128,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 135,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46,1 50,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,6 15,6
3 Do lo gi ki adá sok 118,2 175,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,5
2 Fel újí tás 18,9

5 Ter mé szet vé del mi te rü le ti szer vek 3 396,9 4 362,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 669,2 2 010,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 655,6 1 974,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 557,2 642,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 614,7 2 583,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,1 47,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 529,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 81,3 1 957,5
2 Fel újí tás 110,0 212,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 469,3

3 Köl csö nök 7,5 1,3 7,3 0,8
6 Kör nye zet vé del mi te rü le ti szer vek 5 539,8 6 193,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 369,4 1 054,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 235,9 3 752,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 085,8 1 214,1
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3 Do lo gi ki adá sok 1 333,0 1 757,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,2 8,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,5 769,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 142,3 905,0

2 Fel újí tás 100,0 115,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 371,6

3 Köl csö nök 17,1 6,6 14,4 8,3
7 Víz ügyi te rü le ti szer vek 10 586,9 18 924,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 385,0 9 116,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 447,3 11 243,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 878,1 3 634,9

3 Do lo gi ki adá sok 4 448,8 10 179,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 32,2 46,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,7 3 392,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 189,2 1 061,8

2 Fel újí tás 283,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 88,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 7 184,3

3 Köl csö nök 19,4 19,4 18,6 18,5
10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 1 400,0 788,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 235,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 400,0

2 Me te o ro ló gi ai szol gál ta tás be ru há zá sai 182,0 188,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 569,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 182,0

3 Kör nye zet vé de lem be ru há zá sai 290,0 119,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 93,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 290,0

4 Ter mé szet vé de lem be ru há zá sai 220,0 87,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 49,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 220,0

5 Víz ügyi szer vek be ru há zá sai 260,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 260,0

6 Ki emelt vá ro sok szenny víz ke ze lé se 2 367,0 2 014,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 367,0 938,4
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7 Víz kár el há rí tás
1 Duna Bu da pest–Szap kö zöt ti sza ka szá nak ren de zé se 203,0 1,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 203,0

2 Fel sõ-Ti sza vi dé ki ár víz vé del mi rend sze rek fej lesz té se 2 629,0 1 200,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 527,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 629,0

3 Bod rog kö zi ár víz vé del mi rend szer fej lesz té se 609,0 195,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 609,0
4 Kö zép-Ti szai ár víz vé del mi rend szer fej lesz té se 706,0 679,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 706,0

8 Egyéb re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se 406,0 2,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 126,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 406,0

9 Ba la to ni re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se 1 845,0 845,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 845,0

10 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem
1 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem 276,0 21,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 276,0

2 Víz bá zis vé de lem 1 420,0 86,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 395,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 420,0

3 Víz rajz 177,0 10,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 72,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 177,0

11 Ba la to ni víz mi nõ ség vé de lem 741,0 197,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 51,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 741,0

12 Nagy ma ros fe let ti be fe je zet len véd töl té sek ren de zé se 101,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 101,0

13 Víz ügyi in for ma ti kai rend szer fej lesz té se 68,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 68,0
14 Víz kár el há rí tás egyéb be ru há zá sai

1 El sõ ren dû ár víz vé del mi mû vek fej lesz té se és re konst ruk ci ó ja 1 347,0 128,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,6
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 139,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 347,0

2 Fo lyó- és tó sza bá lyo zás 406,0 20,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 69,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 406,0

3 Nagy mû tár gyak re konst ruk ci ó ja 575,0 62,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 575,0

4 Domb vi dé ki víz ren de zés 271,0 3,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 271,0

5 Sík vi dé ki víz ren de zés 880,0 12,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 880,0

6 Víz pót ló és el osz tó rend sze rek 135,0 16,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 49,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 135,0

7 Du na-Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa 135,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 135,0
8 Ba la to ni víz kár el há rí tás 68,0 14,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 68,0

15 Víz kész let-gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek 135,0 14,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 131,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 135,0

16 Inf ra struk tú ra-fej lesz té si fel ada tok 36,0 32,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 36,0
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

1 Szi get kö zi tér ség meg fi gye lõ rend szer e 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,5
3 Do lo gi ki adá sok 81,5

2 Szi get kö zi tér ség ká ra i nak mér sék lé se 90,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0 5,0
3 Ba la ton in téz ke dé si terv és nagy ta va ink vé del me prog ram 155,0 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,5
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3 Do lo gi ki adá sok 96,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,0

4 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sa prog ram 600,0 223,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 600,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 252,7

5 Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai 24,0 24,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0 24,0
6 Du na-Ti sza közi ho mok hát ság víz pót lá sá nak kör nye zet vé del mi fel ada tai 14,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 14,0

7 Víz kár el há rí tá si mû vek fenn tar tá sa 395,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0
3 Do lo gi ki adá sok 263,6

8 Táv la ti ivó víz bá zi sok fenn tar tá sa 32,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 32,2
12 Ku ta tá si fel ada tok 51,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 51,8

13 In for ma ti kai esz köz fenn tar tás 16,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 16,9
14 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 17,2
31 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok tech ni kai ma rad vá nya

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 152,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,5

33 Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram
2 Kör nye zet vé del mi szak mai prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5

5 EU csat la ko zás kör nye zet vé del mi Nem ze ti Prog ram jai és kor mány za ti feladatai
1 ANP in téz mény fej lesz tés tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té se 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 45,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,0

2 ANP jog har mo ni zá ció mû sza ki meg ala po zá sa, szab vá nyo sí tás 80,0 0,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 66,8

3 ANP hul la dék gaz dál ko dás in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se 100,0 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0
3 Do lo gi ki adá sok 47,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0

4 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
3 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-9911)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,1

5 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0004)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,4 139,3

3 Do lo gi ki adá sok 23,4 141,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,4 425,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 51,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 592,6

6 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0102)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,0 280,9

3 Do lo gi ki adá sok 750,0 392,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 242,4 108,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 242,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 159,6

7 Észak-bu da pes ti szenny víz tisz tí tó mû fo lya dék fá zis (HU 9811)
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 174,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 174,5
8 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0204)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 970,0 280,1
3 Do lo gi ki adá sok 970,0 280,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 412,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 412,5

9 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-03xx)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 206,2

3 Do lo gi ki adá sok 206,2
5 ISPA tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok 6 896,0 6 091,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 891,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 565,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13 850,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 18 850,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 222,0

1 Gyõr vá ros szenny víz tisz tí tó te le pé nek fej lesz té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,2

3 Do lo gi ki adá sok 5,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 385,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 909,0
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2 Haj dú-Bi har Me gyei re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si prog ram 
 tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,9
3 Do lo gi ki adá sok 43,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 345,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 458,6

3 Sze ged tér sé gi szenny víz ke ze lé si rend szer és csa tor na há ló zat fejlesztése
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 736,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 719,4
6 Mis kolc, re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si prog ram tá mo ga tá sa 184,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 4,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 224,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 387,5

8 Tech ni kai se gít ség nyúj tás Pécs, Ceg léd, Sa jó-Bód va ISPA pro jek tek 
 ki dol go zá sá hoz

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,3
3 Do lo gi ki adá sok 12,3

10 Tá mo ga tás az ISPA Mo ni tor ing Bi zott sá gi ülé sek szer ve zé sé hez
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,1

3 Do lo gi ki adá sok 2,1
11 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a Fõ vá ro si és a Me gyei jogú vá ro sok szenny víz tisz tí tá si 

 prog ram já hoz
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,6

15 Ti sza-ta vi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer fej lesz té se 6,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,3

3 Do lo gi ki adá sok 15,5
17 Szak ér tõi se gít ség nyúj tás a Ko hé zi ós Alap ból fi nan szí ro zan dó kör nye zet vé del mi 

 pro jek tek elõ ké szí té sé hez 16,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 47,2

3 Do lo gi ki adá sok 63,0
6 EU kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok pá lyá za ti fel té te le i nek meg te rem té se 150,0 86,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,6
3 Do lo gi ki adá sok 67,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 94,3

7 EU in teg rá ci ós víz ügyi fel ada tok 54,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 54,6
8 Pro jek tek elõ ké szí té se 326,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 326,0

8 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat
1 Kör nye zet vé del mi alap cél fel ada tok 27 041,8 32 639,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 56,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 64,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0 680,2
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 877,8 7 839,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16 000,0 17 762,9

3 Köl csö nök 4 000,0 840,4
2 Víz ügyi cél elõ irány zat 9 700,0 8 094,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2 720,0 446,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 350,0 3 635,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 444,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 630,0 3 068,7

10 Fe je ze ti tar ta lék 201,9 201,9

1–10. cím össze sen: 118 716,1 26 085,9 92 630,2 117 452,5 28 189,5 100 139,1

11 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 1 400,0 1 950,1

2 Bír sá gok

1 Lég szennye zé si bír ság 680,0 494,7

3 Szenny víz bír sá gok 236,0 531,1

4 Ve szé lyes hul la dék bír ság 60,0 55,0

5 Zaj- és rez gés vé del mi bír ság 14,0 12,4

6 Ter mé szet vé del mi bír ság 10,0 25,8

3 Ter mék dí jak

1 Gu mi ab roncs ter mék dí jak 3 800,0 5 918,2

2 Cso ma go ló esz kö zök ter mék dí ja 6 700,0 5 572,2

3 Hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja 900,0 4 172,6

4 Ak ku mu lá to rok ter mék dí ja 600,0 1 137,3

5 Ke nõ ola jok ter mék dí ja 6 300,0 7 048,5

6 Hí gí tók és ol dó sze rek ter mék dí ja 2 000,0 1 299,8

7 Rek lám hor do zó pa pí rok ter mék dí ja 100,0 310,3

4 Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 150,0 26,7

5 Víz kész let já ru lék 9 550,0 8 067,5

Össze sen: 118 716,1 58 585,9 92 630,2 117 452,5 64 811,7 100 139,1

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 7 907,8 9 065,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 145,5 95,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 362,9 4 402,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 352,4 1 352,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 751,1 1 832,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 9,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 235,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 519,8 685,2

2 Fel újí tás 56,1 181,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 282,2

3 Köl csö nök 25,0 12,0 39,5 16,5

2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 24 817,9 25 752,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10 269,7 8 808,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 851,1 14 639,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 039,6 2 769,1

3 Do lo gi ki adá sok 10 997,1 10 462,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,0 17,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 177,3 4 956,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 436,8 4 722,7

2 Fel újí tás 917,3 2 699,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 224,1

3 KüM Jó lé ti In téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,6

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás

1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 874,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 874,0

2 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás kül ügyi Nem ze ti Prog ram ja

1 EU Kom mu ni ká ci ós stra té gia

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 209,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 323,2

2 EU in teg rá ci ós kép zés 27,5 27,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,4

3 Do lo gi ki adá sok 22,0 23,1

3 EU bel sõ pi a ci in teg rá ció 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,2

3 Do lo gi ki adá sok 9,0 9,6

4 EU csat la ko zás hoz kap cso ló dó kül sõ PR

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 22,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,8
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3 NATO Bé ke part ner ség 30,2 30,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,2 3,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 23,1 25,0

4 NATO Kom mu ni ká ci ós Stra té gia
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,6

5 Bõs–Nagy ma ros nem zet kö zi bí ró sá gi el já rás 65,2 35,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,3
3 Do lo gi ki adá sok 38,1 5,4

6 Nem zet kö zi tag dí jak 2 889,7 2 633,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,6

3 Do lo gi ki adá sok 2 889,7 1 743,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 484,9
7 Kül ügyi se gé lye zés 17,8 12,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,7
3 Do lo gi ki adá sok 11,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,8 23,2

8 Tu ris ta köl csö nök 1,0 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,0 0,6

3 Do lo gi ki adá sok 9,0 1,6
9 Ál la mi Pro to koll ki adá sai 816,3 796,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0 28,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0 38,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,9 5,4
3 Do lo gi ki adá sok 774,4 571,5

10 Kül föl di tá jé koz ta tás/Ide gen nyel vû lap ki adás 73,5 73,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 37,3 46,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,2 14,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,1

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa 135,7 135,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 135,7 135,7

6 Esély a sta bi li tás ra Köz ala pít vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0
14 Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Az at lan ti gon do la tot tá mo ga tó nem kor mány za ti szer ve ze tek 29,8 29,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8

3 Do lo gi ki adá sok 1,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,8 30,5
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15 Kül ügyi Kom mu ni ká ció 923,6 546,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35,2 1,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,5 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 349,7 250,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 518,2 123,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 2,5

19 Kül kép vi se le tek – De vi za
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 638,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 038,3
20 Ke res ke de lem-fej lesz té si cél elõ irány zat 1 500,0 1 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,8
3 Do lo gi ki adá sok 739,3 1 079,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 731,2 941,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,2 2,4

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Prog ram 1 380,0 1 040,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 380,0 237,7

Össze sen: 52 132,5 10 632,5 41 500,0 56 625,6 14 234,0 41 540,2

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Ok ta tá si Mi nisz té rium igaz ga tá sa
1 Ok ta tá si Mi nisz té rium igaz ga tá sa 4 227,6 9 895,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 599,7 2 562,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 496,5 3 104,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 807,8 969,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 329,0 4 892,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 89,5 495,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,7 607,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 122,0 402,7
2 Fel újí tás 12,2 81,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 225,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 148,2

3 Köl csö nök 8,9 8,9
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2 Ok ta tá si Mi nisz té rium Szol gál ta tó In téz mény 935,2 1 099,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 372,6 427,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 607,0 610,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 212,7 209,2
3 Do lo gi ki adá sok 454,4 473,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,5 2,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,0 2,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,2 31,4
2 Fel újí tás 3,0 115,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0 1,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 79,9

3 Köl csö nök 3,7 3,7
3 Ma gyar UNESCO Bi zott ság 41,6 42,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,0 20,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,6 6,8
3 Do lo gi ki adá sok 16,0 19,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,6

2 Egye te mek, fõ is ko lák 155 222,7 178 982,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126 313,7 140 314,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 130 972,4 128 043,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42 085,5 41 074,5
3 Do lo gi ki adá sok 80 441,0 96 033,9
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 20 551,7 20 788,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 668,3 1 711,8
6 Ka mat fi ze té sek 123,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8 733,6 10 811,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13 495,9 24 214,2
2 Fel újí tás 1 879,9 5 960,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 115,6 186,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 11 753,9

3 Köl csö nök 71,0 11,3 207,6 111,2
6 To vább kép zõ in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 549,3 1 297,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 678,0 509,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 225,9 153,2
3 Do lo gi ki adá sok 571,4 674,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 74,0 21,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,0 0,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 18,5 53,7
2 Fel újí tás 10,5 26,3

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek
2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 477,1 952,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 209,8 295,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 279,6 301,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 187,0 146,9
3 Do lo gi ki adá sok 206,6 286,6
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4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,2 248,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 139,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 146,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13,5 13,5
2 Fel újí tás 36,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 141,1

3 Köl csö nök 0,6 0,6
8 Or szá gos Pe da gó gai Könyv tár és Mú ze um 290,9 334,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 58,2 34,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 191,5 187,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,2 60,6
3 Do lo gi ki adá sok 92,4 115,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,2
2 Fel újí tás 10,8

9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 4 528,8 11 277,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 951,0 4 261,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 744,2 2 830,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 963,4 836,5
3 Do lo gi ki adá sok 2 959,3 8 752,0
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 456,2 347,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 227,6 3 622,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,7 2 290,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 137,8 3 693,3
2 Fel újí tás 10,0 122,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 492,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 245,1

3 Köl csö nök 20,0
11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 200,0 30,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 55,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0

3 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram 9 133,5 46,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 239,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 9 133,5 11,3

5 Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la beruházása
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,6
6 Egyéb ok ta tá si te vé keny sé gek és szol gál ta tá sok be ru há zá sai 1 256,5 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 115,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 256,5 47,9

7 Egy há zi fel sõ ok ta tás be ru há zá sa és fel újí tá sa 700,0 715,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 700,0 886,0
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2 Nor ma tív fi nan szí ro zás

1 Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak jut ta tá sai köz pon ti elõ irány za ta 2 326,4 2 295,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 326,4 2 167,2

3 Hu mán szol gál ta tás és egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás

1 Ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál lam i tá mo ga tá sa 23 369,3 58 980,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 322,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23 369,3 58 705,5

2 Egy há zi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 6 630,7 13 621,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 630,7 13 613,3

4 Dok to ran dusz hall ga tók ösz tön dí ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,8

7 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ál lam i fel sõ ok ta tás) 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,0

3 Do lo gi ki adá sok 168,0

8 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit éle ti kép zé se 1 923,4 1 923,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 923,4 1 824,0

10 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lág i kép zés) 4 807,6 4 807,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 807,6 4 425,1

11 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vány fel sõ ok ta tás) 2 084,1 2 084,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 084,1 2 004,5

12 Fel sõ ok ta tá si hall ga tók lak ha tá si tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,0

13 Hall ga tók tan könyv, jegy zet tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,2

14 Kul tu rá lis és tö meg sport tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

15 Köz tár sa sá gi ösz tön díj

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,3

17 Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23,0

3 Do lo gi ki adá sok 5,0
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4 Köz ok ta tá si fel adat fi nan szí roz ás

1 Köz ok ta tás fel ada tok és szak mai prog ra mok 3 160,6 862,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 110,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,2

3 Do lo gi ki adá sok 145,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 869,9 800,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 77,4

2 Köz ok ta tá si tan könyv ki adás 600,0 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 9,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 590,7 323,5

3 Köz ok ta tás-fej lesz tés és szá mí tó gé pes há ló zat ki ala kí tá sa 7 175,2 3 010,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 127,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 41,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 406,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 341,0 2 662,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 259,0

4 Pe da gó gus szak vizs ga és to vább kép zés 550,0 548,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,4

3 Do lo gi ki adá sok 51,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 481,8 508,7

8 Kor mány za ti tes tü le tek 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,2

3 Do lo gi ki adá sok 23,8

9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti elõ irány za ta 289,5 289,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 289,5 300,0

12 Ér té ke lé si és mi nõ ség biz to sí tá si prog ra mok 1 650,0 969,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 120,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 34,8

3 Do lo gi ki adá sok 250,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 210,0 753,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,0

17 Kö zép is ko lai te het ség gon do zói prog ram 40,0 32,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 5,6
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5 Fel sõ ok ta tá si fel adat fi nan szí roz ás
1 Fel sõ ok ta tá si prog ram fi nan szí ro zá sok 899,0 596,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 400,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128,0
3 Do lo gi ki adá sok 241,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 607,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0

2 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si alap prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,3
4 Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj 550,0 69,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 163,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,5
3 Do lo gi ki adá sok 3,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 357,7 91,3

5 Szak mai köny vek, fo lyó ira tok be szer zé se a fel sõ ok ta tás ban 150,0 11,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 135,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 512,7

9 Col le gi um Bu da pest Egye sü let 30,0 30,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 30,0
22 Fel sõ ok ta tá si tes tü le tek tá mo ga tá sa 80,0 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,8
3 Do lo gi ki adá sok 27,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 66,0

24 Fel sõ ok ta tá si in for ma ti kai fej lesz tés 1 250,0 837,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 950,0 7,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 75,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 300,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0

26 Fel sõ ok ta tá si ki egé szí tõ tá mo ga tás 500,0 15,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 388,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 111,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,8

29 NIIF prog ram tá mo ga tá sa 1 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 300,0
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30 Elekt ro ni kus tar ta lom szol gá lat 500,0 463,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0
34 Szent-Györ gyi Al bert Ösz tön díj 170,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 128,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,0
3 Do lo gi ki adá sok 28,0

40 Ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,4
7 Egyéb fel adat fi nan szí roz ás

4 Ma gyar or szá gi nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa 900,0 786,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 140,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45,0
3 Do lo gi ki adá sok 103,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 611,6 668,3

5 Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis tá mo ga tá sa 1 365,0 786,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 204,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,4
3 Do lo gi ki adá sok 202,5
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 388,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 184,5 710,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 320,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 157,2

7 Be ru há zás ból be lé põ lé te sít mé nyek 83,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 17,1

10 Zán ka Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. tá mo ga tá sa 250,0 250,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 45,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0 204,5
11 Nuk le á ris bal eset-el há rí tás 40,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 8,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 32,0

8 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 Or szá gos szö vet sé gek, tár sa sá gok és egye sü le tek tá mo ga tá sa 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 100,1
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9 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se
2 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott, köz ok ta tá si fel ada to kat el lá tó, nor ma tív 

 tá mo ga tás ban ré sze sü lõ in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 43,9
3 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott,  nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sü lõ fel sõ ok ta tá si 

 in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 7,6
4 (Köz)ala pít vány ál tal fenn tar tott, nor ma tív tá mo ga tás ban ré sze sü lõ kis kol lé gi u mi 

 in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 0,4
10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 2 400,0 2 291,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 400,0 2 347,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 108,0

11 Eu ro-at lan ti ok ta tá si prog ra mok
1 In teg rá ci ós és mul ti la te rá lis ok ta tá si feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 69,7

3 Jog har mo ni zá ci ós Nem ze ti Prog ram (ANP)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 43,6
4 Mul ti la te rá lis fel ada tok 250,0 73,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,1
3 Do lo gi ki adá sok 138,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 96,0 71,0

5 Bi la te rá lis fel ada tok 685,5 624,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 191,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 61,3
3 Do lo gi ki adá sok 235,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 197,7 601,9

12 Fel újí tá sok köz pon ti tá mo ga tá sa 3 220,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12,8

2 Fel újí tás 3 220,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,8

17 Szak kép zés tá mo ga tá sa
1 If jú sá gi szak kép zés kor sze rû sí té se

1 Prog ram tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,9
5 Szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa 150,0 35,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,9
3 Do lo gi ki adá sok 98,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 22,4
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7 Mû vé sze ti szak kép zés 60,0 17,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,5
3 Do lo gi ki adá sok 45,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,5

8 Szak is ko lai szak kép zés kor sze rû sí té si prog ram tá mo ga tá sa 421,3 324,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 70,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,4
3 Do lo gi ki adá sok 328,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 324,3

18 Mû sza ki fej lesz té si cél elõ irány za tok
1 Mû sza ki fej lesz té si cél elõ irány zat 8 960,0 6 334,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 185,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 600,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 174,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 060,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 900,0 4 287,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 312,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 800,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 600,0 4 480,8

3 Köl csö nök 826,0 780,0
3 EU-FP 5 Ke ret prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 177,0

19 Ku ta tás-fej lesz tés tá mo ga tá sa
1 Nem ze ti ku ta tás-fej lesz té si prog ram 7 600,0 4 309,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 54,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 780,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 226,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 100,0 3 062,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 800,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 294,0 910,4

2 Fel sõ ok ta tá si ku ta tá si prog ram 890,0 111,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 400,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128,0
3 Do lo gi ki adá sok 182,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 215,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,0

3 Nem zet kö zi tag dí jak 1 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 256,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,0

5 OKTK Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 100,0 100,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 100,0

6 EU-FP 6 ke ret prog ram 2 100,0 2 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 100,0 2 100,0
21 PHARE Prog ra mok

4 Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû fi a ta lok tár sa dal mi in teg rá ci ó ja (HU-9904-01)
1 PHARE for rás (HU-9904-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 119,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 119,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,0

2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU-9904-01)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 103,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,8
5 A kép zés bõl a mun ka vi lá gá ba tör té nõ át me net tá mo ga tá sa (HU0008-02)

1 PHARE tá mo ga tás (HU 0008-02)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 107,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 105,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8
2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU0008-02)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,3

6 A PHARE HU010101-03 hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû el sõ sor ban 
 roma fi a ta lok tá mo ga tá sa II.

1 PHARE for rás (HU010101-03)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 456,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 456,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 96,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 96,3
2 Ha zai fi nan szí ro zás (HU010101-03) 335,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 538,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 419,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 223,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 91,9

22 EU-hoz való csat la ko zás ok ta tá si nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti fel ada tai 
1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 1 358,0 577,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 110,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 34,0
3 Do lo gi ki adá sok 622,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 589,2 575,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 27,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,0
3 Do lo gi ki adá sok 8,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0

3 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok
1 HU 0105-03 Vál lal ko zá si kész sé gek fej lesz té se a kö zép- és fel sõ ok ta tás ban 

 PHARE for rás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 391,0 174,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 391,0 174,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 22,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,3
2 HU 0105-03 Vál lal ko zá si kész sé gek fej lesz té se a kö zép- és fel sõ ok ta tás ban ha zai 

 társ fi nan szí ro zás 300,0 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 83,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,6
3 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 2002 PHARE forrás

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 417,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 417,0

4 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 2002 ha zai társ-
 fi nan szí ro zás 1 716,0 1 716,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 716,0 16,5

6 Pro jekt ké szí tõ Alap (PGF) ha zai társ fi nan szí ro zás 80,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0
4 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 184,0 72,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 30,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,0 63,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,0

30 Fe je ze ti tar ta lék 800,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 800,0

1–11. cím össze sen: 415 547,6 142 687,6 272 860,0 482 203,7 166 218,8 316 801,8

12 Köz pon to sí tott be vé te lek
1 Mû sza ki fej lesz té si hoz zá já ru lá sok vissza té rü lé se 1 700,0 1 979,1

Össze sen: 415 547,6 144 387,6 272 860,0 482 203,7 168 197,9 316 801,8
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egész ség ügyi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té rium igaz ga tá sa 4 523,5 5 898,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,1 414,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 542,0 2 552,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 804,8 773,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 192,3 1 573,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,3 191,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 370,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 116,2 330,6
2 Fel újí tás 258,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 47,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 177,4

3 Köl csö nök 80,9 80,9
2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 24 856,4 27 326,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 002,4 6 003,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 619,3 17 328,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 526,5 5 591,2
3 Do lo gi ki adá sok 8 139,7 9 339,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1 62,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 228,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 511,0 774,5
2 Fel újí tás 61,2 141,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,8

3 Köl csö nök 0,5 0,8
3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós köz pon tok, ku ta tó in té ze tek 10 897,7 10 469,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 335,2 592,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 205,5 1 168,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 396,5 381,5
3 Do lo gi ki adá sok 632,6 958,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 909,4 7 837,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 530,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,2 149,8
2 Fel újí tás 3,7 50,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 423,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 260,5

4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 4 311,6 9 806,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40 671,8 45 754,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 572,6 18 806,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 334,2 6 205,0
3 Do lo gi ki adá sok 17 616,5 22 687,4
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 1,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 118,7 306,2
6 Ka mat fi ze té sek 4,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 111,8 1 837,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 870,2 2 392,2
2 Fel újí tás 251,6 922,9
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 329,9 1 566,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 474,7

3 Köl csö nök 11,5 6,5
5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 17 305,3 17 755,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 077,1 5 148,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 146,0 13 577,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 496,0 4 570,6
3 Do lo gi ki adá sok 4 438,4 4 345,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 111,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 112,0 358,9
2 Fel újí tás 190,0 108,0

3 Köl csö nök 4,6
7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 3 558,9 3 570,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10 773,4 7 616,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 183,5 3 447,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 405,6 1 118,1
3 Do lo gi ki adá sok 7 872,3 6 673,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 277,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 684,9 539,7
2 Fel újí tás 186,0 59,0

8 Ál la mi szo ciá lis in té ze tek 1 235,8 1 292,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 169,2 208,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 745,6 741,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 262,3 252,9
3 Do lo gi ki adá sok 310,1 383,1
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 3,7 2,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 467,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 83,3 78,7
2 Fel újí tás 122,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 439,8

9 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 3 214,9 3 351,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 124,4 156,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 830,0 1 809,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 640,7 605,4
3 Do lo gi ki adá sok 797,1 828,2
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 46,8 43,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,7 107,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,4 62,9
2 Fel újí tás 252,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,1

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet re konst ruk ci ó ja 1 932,0 5,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 932,0
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2 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet di ag nosz ti ka, am bu lan cia, 
 la bo ra tó ri um re konst ruk ci ó ja 423,0 2,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 423,0

3 Sop ro ni Kór ház mû té ti di ag nosz ti kai tömb 304,0 304,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 304,0 296,7
5 Sop ro ni Kór ház IV. épü let re konst ruk ci ó ja 1 860,0 1 860,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 860,0 1 860,0

7 Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet re konst ruk ci ó ja 461,0 4,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 64,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 461,0

9 Sem mel we is Egye tem Sür gõs sé gi Köz pont
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 128,1
11 Egyéb be ru há zá sok 1 350,0 361,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 532,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 268,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 350,0

13 Szo ciá lis tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,0
14 Gyer mek- és if jú ság vé del mi el lá tás be ru há zá sai

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,1

15 Ál la mi szo ciá lis el lá tás be ru há zá sai 54,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 71,0
2 Egész ség ügyi, szo ciá lis ága za ti cél elõ irány za tok

1 AIDS-prog ram ki emelt fel ada ta i nak tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

3 Egész ség fej lesz té si és men tál hi gi é ni ás célok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 24,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 67,0

4 Kom mu ni ká ci ós fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 10,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,3

5 A fõ tiszt vi se lõi kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 26,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 29,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,2
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14 Szen ve dély be te gek egész ség ügyi el lá tá sá nak javítása
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,9
15 Di ag nosz ti kai esz köz park és fer tõt le ní tõ rend sze rek fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,6

16 Ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás fel té te le i nek javítása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,6
17 Ága za ti ku ta tás fej lesz tés 400,0 15,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 75,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24,0
3 Do lo gi ki adá sok 142,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 159,0 7,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,6

18 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se
1 Költ ség ve té si szer ve ket il le tõ el len té te le zés 78,6
2 A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis, gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi

 köz fel ada tot el lá tó (köz)ala pít vá nyok ál tal fenn tar tott in téz mé nyek ré szé re 
 föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 14,6

19 Ápo lók mun ka he lyi tár sa dal mi ösz tön dí já nak, va la mint sza ko sí tó kép zé sé nek 
 tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 117,8

21 PHARE prog ra mok hoz való hoz zá já ru lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 85,0

3 Do lo gi ki adá sok 285,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 534,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 732,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 56,1

22 Ága za ti in for ma ti kai prog ra mok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5
23 Club-Ali ga szak- és to vább kép zé si fel ada tok el lá tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 51,8

26 Bi la te rá lis kap cso la tok hoz kö tõ dõ hoz zá já ru lá sok és nem zet kö zi szer ve ze tek 
 tag dí jai és tá mo ga tá sa 190,0 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,0 121,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 50,8
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27 Ter ve zé si és sta tisz ti kai ré gi ók stra té gi ai prog ram já nak támogatása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,5

35 Nem ze ti egész ség ügyi struk tú ra fej lesz tés
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,6
36 Sür gõs sé gi be teg el lá tás fel té te le i nek javítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 154,5

37 Ága za ti és in téz mény fel ügye le ti fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,3
41 Köz pon ti in téz mé nyek fel újí tá sa

1 In téz mé nyi fel újí tá sok 1 665,0 14,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 18,8

2 Fel újí tás 1 665,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,8

2 Köz pon ti in téz mé nyek aka dály men te sí té se 140,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 140,0
3 Egész ség ügyi in téz mé nyek fel újí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,8

44 Mag zat vé del mi tör vény bõl adó dó fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0
47 Alap ra di o ló gi ai gép park kor sze rû sí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 11,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,5

58 Kon szo li dá ci ós és re or ga ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa 580,0 180,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 500,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 080,0
59 Fek võ be teg-el lá tás szer ke zet-át ala kí tá si programja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,0

60 Egy éves já ró be teg- és kór ház i kom fort prog ram tá mo ga tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 509,9
62 On ko ló gi ai su gár te rá pia fel té te le i nek javítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 638,5

65 Nagy ér té kû, ki emelt egész ség ügyi be avat ko zá sok (szív-, tü dõ-, máj-, has nyál mi rigy 
 át ül te tés és PET vizs gá lat)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 171,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 118,6

67 Anesz te zi o ló gi ai és in ten zív el lá tás mi ni mum-kö ve tel mé nye i nek biztosítása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,7
68 A da ga na tos gyer me kek gyógy ke ze lé si fel té te lei ja ví tá sá nak egy sze ri támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,5
70 Köz al kal ma zot ti bér in téz ke dés tar ta lék kerete

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 27,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,2

71 Nép egész ség ügyi prog ram 2 000,0 871,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 432,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 138,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 200,0 48,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 543,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 230,0 26,2

72 Fel sõ ok ta tá si tör vény ál tal elõ írt fel ada tok 480,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 480,0
73 Ki emelt egész ség- és szo ci ál po li ti kai fel ada tok

1 Egyes ki emelt egész ség- és szo ci ál po li ti kai fel ada tok 7 890,2 6 473,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 70,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 114,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 677,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 947,2 134,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 983,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 152,0 2 282,0

2 Szo ciá lis kis tér sé gi fel zár kóz ta tás 200,0 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 200,0 150,8
3 Üdü lés szo ciá lis célú tá mo ga tá sa 400,0 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,7
3 Do lo gi ki adá sok 4,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 383,5
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74 Alap- és sür gõs sé gi be teg el lá tás, men tés, ka taszt ró fa egész ség ügyi el lá tás
 fel té te le i nek ja ví tá sa 2 459,5 2 027,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 190,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 61,0
3 Do lo gi ki adá sok 262,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 946,5 479,7

75 Egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé si prog ra mok 2 000,0 1 138,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 000,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

77 Nem köz pon ti in téz mé nyek re konst ruk ci ó ja, inf rast ruk tú rá lis fej lesz té sei 435,7 635,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 435,7
78 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 186,0 448,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 186,0 448,2
2 Moz gás kor lá to zot tak tá mo ga tá sa 2 600,0 4 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 22,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 600,0 3 925,7

3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 142,0 531,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 18,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,0 529,9

4 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szóló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz 4 112,0 5 312,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 700,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 112,0 5 312,0

5 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 22,0 22,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22,0 11,3
79 Gyer mek vé del mi tör vény ben elõ írt fel ada tok 1 000,0 933,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 113,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37,0
3 Do lo gi ki adá sok 550,0 2,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 208,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 300,0 601,6

3 Szo ciá lis ága za ti cél elõ irány za tok
1 Haj lék ta la nok el lá tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 7,6
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 127,9
2 Szo ciá lis vál ság ke ze lõ prog ra mok, ak tív szo ci ál po li ti kai eszközök

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 17,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 97,4

3 Szo ciá lis szak- és alap el lá tá sok fej lesz té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 234,1

4 Szo ciá lis ok ta tá si, kép zé si, ku ta tá si és szak ér tõi fel ada tok támogatása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 6,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,9

5 Szo ciá lis szak dol go zók to vább kép zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

6 Fa lu gond nok-há ló zat fej lesz té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,5

9 Szo ciá lis ága za ti in for ma ti kai prog ra mok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 8,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,3

13 Csa lád po li ti kai prog ra mok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 47,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 93,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 76,9

14 Gyer mek vé del mi in téz mé nyek, pre ven ci ós prog ra mok és szol gá la tok fejlesztése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 131,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 91,6

29 Fo gya té kos ügyi prog ram tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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3 Do lo gi ki adá sok 10,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 197,7

30 Idõs ügyi Ta nács prog ram ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,5

34 Egy sze ri szo ciá lis se gé lye zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,6

35 Szo ciá lis in téz mé nyek re konst ruk ci ó ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 4,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 436,3

36 Egy há zi szo ciá lis in téz mé nyek re konst ruk ci ó ja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 36,2

4 Köz pon ti szo ciá lis in téz mé nyek bér po li ti kai in téz ke dés támogatása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,4

5 Nem nor ma tív hu mán szol gál ta tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,2

7 Nem zet kö zi meg ál la po dá sok vég re haj tá sa

2 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí ja (WHO)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 16,8

10 EU in teg rá ci ós fel ké szü lés egész ség ügyi Nem ze ti Programja

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,1

11 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás egész ség ügyi, szo ciá lis nem ze ti prog ram ja 
 és kor mány za ti fel ada tai

1 PHARE prog ra mok hoz való hoz zá já ru lás

1 HU0011-01 A jár vány ügyi fel ügye le tek in for ma ti kai tech ni kai fej lesz té se 685,0 685,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,8
3 Do lo gi ki adá sok 365,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 600,0 367,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 285,0 514,0

2 HU0202-03 Jár vány ügyi biz ton ság fenn tar tá sa a fer tõ zõ be teg sé gek te rü le tén 872,0 862,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 150,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0

3 Do lo gi ki adá sok 317,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 651,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 323,0

3 HU0006-02 Drog pro jekt twin ning 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 109,0

3 Do lo gi ki adá sok 169,0
4 HU2003XE-S PHARE In for ma ti kai fej lesz tés elõ ké szí té se 200,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 590,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 790,0

5 HU03/SO/01-TL Twin ning Light Pro jekt 9,0
2 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 451,0 53,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 33,0 40,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 50,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 368,0 42,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0

3 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 632,0 56,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 327,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 105,0
3 Do lo gi ki adá sok 150,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0

4 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 195,0 175,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 195,0 10,7
5 EU in teg rá ci ó ra való fel ké szü lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 26,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 81,3

14 Egész ség ügyi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
3 Rák be te gek or szá gos szer ve ze tei 55,0 55,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,0 55,0

16 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Ma gyar Ko ra szü lött Men tõk Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 420,0 420,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 420,0 420,0

2 Se gí tõ Jobb Ala pít vány tá mo ga tá sa 304,5 304,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 304,5 328,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0
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3 Gé zen gúz Ala pít vány tá mo ga tá sa 21,0 21,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 21,0
4 Hú szan Még Va gyunk Ala pít vány tá mo ga tá sa 21,0 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 7,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,0

5 Jó lé ti Szol gá lat Ala pít vány tá mo ga tá sa 21,0 21,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 21,0
6 Gyors se gély Ala pít vány tá mo ga tá sa 21,0 21,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 21,0

7 Haj lék ta la no kért Ala pít vány tá mo ga tá sa 50,4 50,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,4 50,4
8 Mo csá ri La jos Ala pít vány tá mo ga tá sa 81,6 81,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 81,6 81,6

9 ADDETUR Ala pít vány tá mo ga tá sa 14,2 14,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,2 14,2
10 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 450,0 450,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0 449,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4

11 Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 15,8 15,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,8 15,8
12 Tes se dik Sá mu el, hogy a gyer me kek meg szü les se nek és fel nõ je nek Ala pít vány 20,0 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0 20,0

15 Dé vény Anna Ala pít vány
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0
17 Köz tes tü le tek tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Or vo si Ka ma ra tá mo ga tá sa 215,0 215,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,0 215,0
2 Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra tá mo ga tá sa 85,0 85,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,0 85,0

19 Szo ciá lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál lam i támogatása
1 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 4 412,7 11 090,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 412,7 11 036,6

2 Nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás 405,0 1 310,9
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 405,0 1 304,7

3 Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek, va la mint a fo gya té ko sok bent la ká sos 
 in téz mé nyi el lá tá sa 1 293,7 2 572,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 293,7 2 562,9

4 Gyer mek- és if jú ság vé de lem ke re té ben ál lam i és in té ze ti, vagy át me ne ti leg tar tó san 
 ne vel tek, ide ig le nes ha tállyal el he lye zet tek el lá tá sa 248,9 787,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 248,9 771,6

5 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 612,9 1 063,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 612,9 1 059,5

6 Egy há zi szo ciá lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 366,1 2 614,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 366,1 2 607,8

7 Böl csõ dei el lá tás 35,3 152,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,3 151,5

8 Szo ciá lis to vább kép zés és szak vizs ga 50,0 50,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 41,6

9 Bent la ká sos in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok 52,8 61,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,8 58,0

10 Tá mo ga tó szol gá la tok mû köd te té se 220,0 275,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 259,0

20 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõ ik Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 75,0 75,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,0 75,0

2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 173,3 173,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,3 167,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0

3 Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 152,0 152,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 152,0 142,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,3

4 Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 204,6 204,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 204,6 203,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,5
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5 Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 
 tá mo ga tá sa 10,5 15,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,5 15,5

6 Ér tel mi fo gya té ko sok or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze ti tá mo ga tá sa 61,4 61,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,4 61,4

7 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá sa 254,4 254,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 254,4 254,4

8 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te tá mo ga tá sa 37,0 37,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 37,0 37,0

9 Egyéb egész ség ügyi és szo ciá lis ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 225,6 148,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
3 Do lo gi ki adá sok 2,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 225,6 191,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,3

10 Ma gyar Vö rös ke reszt tá mo ga tá sa 281,2 291,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 281,2 351,2

22 Tar ta lék 50,0 50,0

98 Egész ség ügyi ága zat ko ráb bi évek ma rad vá nya és egyéb be vé te lek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,1
3 Do lo gi ki adá sok 16,7

99 Köz pon ti be ru há zá sok ma rad vá nya (tech ni kai sor)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,6

1–10. cím össze sen: 184 295,5 67 046,1 117 249,4 198 390,2 71 577,1 130 783,9

11 GYED, egyéb szo ciá lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek

1 Csa lá di tá mo ga tá sok

3 Gyer mek gon do zá si díj

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44 000,0 45 560,0

2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis támogatások

1 Rok kant sá gi já ra dék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 300,0 8 089,1

2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58 500,0 59 601,6

3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 700,0 2 492,2
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4 Bá nyá szok kor en ged mé nyes nyug dí ja, szén já ran dó ság ki egé szí té se 
 és ke re set ki egé szí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 200,0 4 333,6

5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 100,0 6 325,4

6 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi járadéka

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18 000,0 16 480,4

8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj ki egé szí té sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22 300,0 19 118,8

9 Há zas tár si pót lék

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 900,0 5 490,8

13 Egyéb tá mo ga tá sok (Cu kor be te gek tá mo ga tá sa, Lak bér tá mo gat ás, Ka to nai 
 csa lá di segély)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 233,1

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek

1 Köz gyógy el lá tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18 000,0 18 559,3

2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 300,0 3 300,0

3 Ter hes ség meg sza kí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 100,0 1 100,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0 1 000,0

5 GYED-en lé võk után nyug díj biz to sí tá si já ru lék meg té rí té se a Nyug díj biz to sí tá si Alapnak

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 920,0 7 920,0

Össze sen: 382 915,5 67 046,1 117 249,4 397 994,5 71 577,1 130 783,9
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénz ügy mi nisz té rium igaz ga tá sa 5 028,7 5 947,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 469,5 842,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 819,5 3 625,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 885,9 1 209,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 479,2 1 640,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,6 48,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 244,8 398,7

2 Fel újí tás 55,2 57,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 17,6

2 Fel ügye le tek

1 Sze ren cse já ték Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 800,0 3 454,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 653,5 644,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 207,8 207,3

3 Do lo gi ki adá sok 1 611,2 2 086,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 218,0 150,7

2 Fel újí tás 104,5 65,2

3 Köl csö nök 5,0 0,4 0,4
5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 60 295,5 71 571,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,0 381,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 32 949,7 42 984,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 593,4 14 113,8

3 Do lo gi ki adá sok 13 940,8 14 635,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,1 26,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,5 127,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 000,0 3 277,8

2 Fel újí tás 1 000,0 1 274,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 113,1

3 Köl csö nök 50,0 59,6 59,6
6 Vám- és Pénz ügy õr ség 33 244,5 39 834,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 742,0 3 113,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 729,6 21 633,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 596,6 6 926,5

3 Do lo gi ki adá sok 10 965,3 11 522,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 610,0 607,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 3 340,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 685,0 1 293,4

2 Fel újí tás 130,0 221,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 5 330,5

5 La kás tá mo ga tás 75,0 56,0

6 La kás épí tés 210,0 184,1
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3 Köl csö nök 44,3 44,3 21,9 21,9
7 Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 355,1 8 842,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 996,7 4 117,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 330,0 1 254,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 366,8 2 314,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 524,4 428,0
2 Fel újí tás 4,2 0,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,0

3 Köl csö nök 164,9 44,9 244,4 41,4
9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 2 031,6 2 170,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,0 30,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 197,3 1 184,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 392,3 381,1
3 Do lo gi ki adá sok 409,4 475,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,6 1,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,0 38,5
2 Fel újí tás 25,0 34,2

3 Köl csö nök 10,0 6,0 7,0 4,6
2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 3 868,5 3 361,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 300,0 2 622,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 875,2 3 057,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 834,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 700,0 213,7
2 Fel újí tás 570,0 779,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 23,3 242,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 393,8

3 Ál la mi fel adat el lát ás sal össze füg gõ el he lye zé si fel ada tok 434,0 415,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,0 179,9

3 Do lo gi ki adá sok 428,0 308,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 360,5
2 Fel újí tás 132,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,8

12 Ma gyar Ál lam kincs tár
1 Ma gyar Ál lam kincs tár 16 109,0 19 954,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 289,0 2 133,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 960,3 11 190,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 054,0 3 365,0
3 Do lo gi ki adá sok 4 212,5 4 883,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 35,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 314,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0 851,0
2 Fel újí tás 42,0 70,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 308,9
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3 Köl csö nök 30,2 82,6 56,2
13 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 Tom pa ha tár át ke lõ hely 600,0 104,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 273,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 873,6

2 Barcs ha tár át ke lõ hely 500,0 116,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 256,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 89,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 756,5

3 Pénz ügyi és költ ség ve té si te vé keny sé gek és szol gál ta tá sok be ru há zá sai 1 032,0 973,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 099,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 709,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 131,0

4 Be reg su rány ha tár át ke lõ hely 780,0 114,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 324,9 1,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 104,9
6 Zá hony ha tár át ke lõ hely

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,6

8 Gyu la ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,1
9 Ár tánd ha tár át ke lõ hely

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,6

2 Egyéb be ru há zá sok
1 Ál la mi be ru há zá si in ter ven ció

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 72,0
3 APEH in for ma ti kai fej lesz té se

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 525,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 113,1

4 Ál lam ház tar tá si Hi va tal in for ma ti kai fej lesz té se
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 308,9
5 Rösz ke ha tár át ke lõ hely és au tó pá lya

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,1

7 Nyír áb rány ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 758,1
8 Vál laj ha tár át ke lõ hely

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 289,0

9 Ki szom bor ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,7
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10 Kincs tá ri va gyon nal össze füg gõ egyéb in gat lan fej lesz té si fel ada tok 200,0 139,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 140,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0

11 Csen ger si ma ha tár át ke lõ hely
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,6
12 EU In ter-ope ra bi li tás pro jekt fej lesz té si fel ada tai 1 000,0 652,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 000,0

13 Ál la mi va gyon ke ze lé si be ru há zá sok 596,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 204,5
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

5 Kár ren de zé si cél elõ irány zat
1 Füg gõ kár ki fi ze tés 500,0 505,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 351,1

2 Já ra dék ki fi ze tés 2 000,0 2 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 000,0 1 937,3
3 Tõ ké sí tés re ki fi ze tés 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 516,5

6 MÁK Rt. fi nan szí ro zá sa 1 503,8 1 503,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 503,8 1 503,8
7 Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. fi nan szí ro zá sa 840,0 819,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 840,0 819,0

8 ÁKK Rt. osz ta lék be fi ze tés
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 147,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 147,2

10 Ál lam ház tar tá si re form és az „üveg zseb” prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ 
 fel ada tok 1 000,0 10,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 000,0

13 Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Alap tá mo ga tá sa 13,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 113,3
14 Di ák hi tel Köz pont Rt. tá mo ga tá sa 142,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,0

20 Ma gán nyug díj-pénz tá ri rend szer be ve ze té sé hez kap cso ló dó feladatokra
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,0
3 Vé del mi fel ké szí tés elõ irány za tai

1 Or szág moz gó sí tás gaz da sá gi fel ké szü lés köz pon ti ki adá sai 500,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 440,0

2 Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 150,0
5 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás pénz ügyi nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti feladatai

1 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 EU Cus toms Prog ram ban való rész vé tel 30,9 30,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,6
3 Do lo gi ki adá sok 43,5

2 EU Fis ká lis prog ram já ban való rész vé tel 19,3 19,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,5

3 Do lo gi ki adá sok 26,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

7 Pénz ügyi ellen õr zés – Twin ning prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 288,3 136,4

3 Do lo gi ki adá sok 288,3 88,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,1

8 2002/000-180-06-01 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a PHARE EDIS II. és III. fo lya mat
 tá mo ga tá sá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 141,2 138,7
3 Do lo gi ki adá sok 141,2 138,7

9 Vám mo der ni zá ci ós fel ada tok ra 1,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 97,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 123,4
2 ISPA tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 2001/HU/16/P/PA-010 Tech ni kai se gít ség nyúj tás az ISPA EDIS II. és III. fo lya mat 
 tá mo ga tá sá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 135,0 96,4
3 Do lo gi ki adá sok 135,0 96,4

10 Fe je ze ti tar ta lék
1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 1 820,0 1 820,0
3 Cél tar ta lék a kincs tá ri rend szer szer ve ze ti át ala kí tá sá val kap cso la tos ki adá sok ra 2 246,2 2 246,2

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vány-el szá mo lá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 126,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 674,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 597,0

1–13. cím össze sen: 156 029,9 19 995,9 136 034,0 183 392,2 28 831,9 151 296,5
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14 Vál lal ko zá sok fo lyó tá mo ga tá sa
1 Nor ma tív tá mo ga tá sok

1 Ter me lé si tá mo ga tás
1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 36 000,0 46 462,6

2 Egye di tá mo ga tá sok
1 Ter me lé si tá mo ga tás

1 MÁV Rt. sze mély szál lí tá si alap el lá tás ter me lé si tá mo ga tá sa 57 650,6 57 650,6
3 Bá nya be zá rás 2 500,0 2 499,9
5 GYSEV tá mo ga tá sa 1 126,0 1 126,0
6 Me zõ gaz da sá gi biz to sí tó egye sü le tek ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 50,0 0,3

2 Exim bank Rt. ka mat ki egyen lí té se 2 373,4 2 063,3
3 Ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé hez) 150,0 117,0

3 Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok
1 Ter me lé si tá mo ga tás

1 Me cse ki bá nyá szat ban fog lal koz ta tot tak ke re set-ki egé szí té se 40,0 25,5
2 Me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra dé ka i nak és egyéb kár té rí té si 

 kö te le zett sé ge i nek át vál la lá sa 225,0 236,3
7 Egyéb meg szûnt jog cí mek miatt járó tá mo ga tás 35,0 –3,9

15 Fo gyasz tói ár ki egé szí tés 104 000,0 104 918,4
16 La kás tá mo ga tá sok

2 Egyéb la kás tá mo ga tá sok 81 571,2 137 175,3
17 Egyéb költ ség ve té si ki adá sok

1 Ve gyes ki adá sok
4 Fel szá mo lá sok kal kap cso la tos ki adá sok 300,0 308,6
5 Sza ná lás sal kap cso la tos ki adá sok 10,0
6 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 1 500,0 6 113,4
8 K-600 hír rend szer mû köd te té sé re 400,0 398,5
9 He lyi ön kor mány za tok ál lam i tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ból ere dõ fi ze té si 

 kö te le zett ség 2 000,0 2 651,0
10 Net tó fi nan szí ro zás sal kap cso la tos ki adás 9,3
11 Egyéb ve gyes ki adá sok 1 420,0 1 348,5
12 1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa 5 640,0 6 095,5
13 Rend kí vü li be ru há zá si tá mo ga tás 860,0
18 Bá nya já ra dék-tar to zás hi te le zõi nyil ván tar tás ba vé te lé nek re giszt rá ci ós díja 1,0
19 Exim bank, MEHIB és MFB Rt. be haj tá si ju ta lé ka 10,0 1,8
20 Kor en ged mé nyes nyug díj tar to zás meg té rí té se 2 324,7 2 324,6
21 Át ál lá si gáz ár kom pen zá ció 3 400,0

18 Ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se
1 Jog sza bá lyi és Kormány ál tal vál lalt egye di ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 1 900,0 9 534,2
3 Exim bank ál tal vál lalt ga ran cia ügy le tek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 500,0
4 MEHIB Rt. ál ta li biz to sí tá si te vé keny ség bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 1 400,0 30,4
5 Hi tel ga ran cia Rt. ga ran cia ügy le te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 4 600,0 2 610,4
7 Ag rár vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány ga ran cia ügy le te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 950,0 262,7
8 Egyéb té te lek 3,9
9 Di ák hi te lek kel kap cso la tos ke zes ség bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség 300,0

19 Vál lal ko zá sok költ ség ve té si be fi ze té sei
1 Tár sa sá gi adó 386 004,8 370 074,2
2 Pénz in té ze tek tár sa sá gi adó ja 42 500,0 43 587,7
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3 Bá nya já ra dék 19 400,0 17 759,3
4 Vám és im port be fi ze té sek 145 000,0 131 311,8
5 Já ték adó-be vé tel 47 763,6 49 211,2
6 Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 16 000,0 31 020,2
7 Egyéb be fi ze té sek 20 000,0 21 417,5

20 Fo gyasz tás hoz kap csolt adók
1 Ál ta lá nos for gal mi adó 1 628 448,0 1 699 556,5
2 Jö ve dé ki adó 591 200,0 595 314,7
3 Fo gyasz tá si adó 49 000,0 61 011,8

21 La kos ság költ ség ve té si be fi ze té sei
1 Sze mé lyi jö ve de lem adó 970 809,4 908 969,3
2 Egyéb la kos sá gi adók 2 200,0 5 722,8
3 La kos sá gi vám be fi ze té sek 4 800,0 1 326,4
4 La kos sá gi il le té kek 74 700,0 90 222,5

22 Egyéb költ ség ve té si be vé te lek
1 Ve gyes be vé te lek

8 Egyéb ve gyes be vé te lek 4 450,0 3 804,9
9 Ke zes ség-vissza té rü lés 4 500,0 3 008,8
10 Sze ren cse já ték Fel ügye let be fi ze té se 1 020,0 1 020,0

23 Költ ség ve té si be fi ze té sek
1 Köz pon ti költ ség ve té si szer vek 26 000,0 34 921,3
2 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té sei 5 600,0 7 147,3
3 El kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok be fi ze té sei

6 Mun ka erõ pi a ci Alap 49 410,0 49 410,0
24 Kor mány za ti rend kí vü li ki adá sok

2 Pénz be li kár pót lás
1 Pénz be li kár pót lás 6 400,0 4 821,5
2 Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás 2 900,0 2 266,9
3 Pénz be li kár pót lás fo lyó sí tá si költ sé gei 112,0 112,0

25 Csa lá di tá mo ga tá sok, egyéb szo ciá lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek
1 Csa lá di tá mo ga tá sok

1 Csa lá di pót lék és is ko láz ta tá si tá mo ga tás 176 000,0 169 390,5
2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 000,0 4 678,6
3 Gyer mek gon do zá si se gély 50 500,0 81 648,5
4 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 14 000,0 12 739,7
5 Apá kat meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak meg té rí té se 1 000,0 832,6

2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis támogatások
1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set ki egé szí té se 800,0 809,1

3 GYES-en és GYET-en lé võk után nyug díj biz to sí tá si já ru lék meg té rí té se a
 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak 11 320,0 11 320,0

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si ellátásokhoz
1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

1 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék ki esés pót lá sá ra 130 517,5 130 517,5
2 Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 115 912,6 115 912,6
3 Hoz zá já ru lás a lét szám csök ken tés bõl adó dó ki adá sok hoz 202,3
4 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 6,5

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa 36 028,1 36 032,6
28 Nem zet kö zi el szá mo lá sok ki adá sai
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1 Nem zet kö zi tag dí jak
1 IBRD alap tõ ke ér ték ál ló sá gá nak biz to sí tá sa 550,0
2 EBRD tõ ke eme lés 477,9 561,3
4 Tag díj az ET Tár sa da lom fej lesz té si Alap já hoz 2,9 2,6

2 Nem zet kö zi mul ti la te rá lis se gé lye zé si te vé keny ség
1 IDA alap tõ ke hoz zá já ru lás 941,9 893,8
2 IMF HIPC se gély prog ram ban való rész vé tel ka mat tá mo ga tá sa 80,0 58,6

3 Egyéb ki adá sok 150,0 19,1
30 Ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek

1 Osz ta lék be vé te lek
1 ÁPV Rt. ál tal fi ze tett osz ta lék 8 000,0 14 089,3
2 Egyéb osz ta lék 182,0

2 Kon cesszi ós be vé te lek
1 Sze ren cse já ték kal kap cso la tos kon cesszi ós díj 1 807,0 1 803,6
2 Inf ra struk tú rá val kap cso la tos kon cesszi ós díj és ár ve ré si díj 9 500,0 7 827,8

3 Kincs tá ri va gyon ke ze lés sel és -hasz no sí tás sal kap cso la tos köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ be vé te lek 350,0 1,2
31 Kár ren de zé si cél elõ irány zat be fi ze té se 25,9

Össze sen: 1 021 959,7 4 128 458,7 136 034,0 1 140 182,6 4 178 579,9 151 296,5

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

1 Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma igaz ga tá sa
1 Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma igaz ga tá sa 2 966,7 3 837,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 73,2 66,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 301,1 1 478,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 362,7 462,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 093,2 1 588,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,9 58,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0 132,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 219,4
2 Fel újí tás 20,0 5,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 320,2

3 Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 571,5 607,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 6,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 280,7 286,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 92,7 94,6
3 Do lo gi ki adá sok 186,1 192,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0 3,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0 6,0

2 NKÖM Köz gyûj te mé nyek 9 549,7 12 705,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 641,8 2 210,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 554,0 5 736,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 856,2 1 916,7
3 Do lo gi ki adá sok 3 352,6 3 951,9
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,7 203,1
6 Ka mat fi ze té sek 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 129,4 1 160,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 253,5 385,4
2 Fel újí tás 220,9 367,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0 6,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 199,0

3 Köl csö nök 6,5
3 Mû vé sze ti in téz mé nyek 8 596,4 8 787,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 902,9 2 094,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 397,7 5 760,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 778,5 1 973,6
3 Do lo gi ki adá sok 2 205,1 2 950,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,4 57,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,3 28,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,5 218,0
2 Fel újí tás 25,4 60,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 82,4

4 Örök ség vé del mi in téz mé nyek 3 089,9 4 022,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 307,7 432,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 303,8 1 392,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 416,5 466,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 249,4 1 476,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,5 58,7
6 Ka mat fi ze té sek 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,0 493,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 211,8 270,4
2 Fel újí tás 70,6 74,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0 240,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 092,7

3 Köl csö nök 4,0
5 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek 882,6 621,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 889,3 596,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 740,8 495,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 225,2 145,3
3 Do lo gi ki adá sok 503,9 334,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3 273,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 288,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 279,5 612,4
2 Fel újí tás 20,2 3,6

6 Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 2 772,7 3 196,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 251,9 287,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 121,4 1 193,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 232,1 243,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 375,7 1 508,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,0 45,8
6 Ka mat fi ze té sek 2,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,1 37,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 142,3 120,3
2 Fel újí tás 127,2 18,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 126,6

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Mil len ni u mi be ru há zá sok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 225,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 414,6

2 Mú ze um i re konst ruk ció 2 740,0 705,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 928,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 740,0 15,0

3 Bu da pes ti Szent Ist ván Ba zi li ka re konst ruk ci ó ja 700,0 700,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 700,0 834,8
5 Ki rá lyi vá ro sok re konst ruk ci ó i ra

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 9,3

6 Új Nem ze ti Szín ház
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 18,7
11 Kul tu rá lis te vé keny ség be ru há zá sai 3 840,0 2 227,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 662,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 840,0 1 718,6

12 Vi seg rá di pa lo ta re konst ruk ci ó ja 100,0 95,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 114,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

2 Kul tu rá lis fel adat fi nan szí roz ás
1 Kul tu rá lis cél fel ada tok 971,0 1 083,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 58,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0
3 Do lo gi ki adá sok 181,0 10,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 763,0 974,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,3

2 K+F te vé keny ség mû kö dé si célú tá mo ga tá sa 18,5 13,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,5 16,7
8 Köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú fel ada ta i nak és a Nem ze ti Szín ház Rt. 

 mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 6 424,0 6 394,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 424,0 6 339,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8

9 Nem ze ti köz mû ve lõ dé si és könyv tá ri há ló zat fej lesz té si prog ram 700,0 782,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 700,0 577,2
10 Mil len ni u mi film pro duk ci ók tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 3,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2

12 Ezer éves ál la mi sá gunk meg ün nep lé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 24,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,0

15 Kul tu rá lis szak tör vény bõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek 1 227,7 866,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,5
3 Do lo gi ki adá sok 113,2 10,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 996,3 768,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 105,0 93,8

16 Nem ze ti kul tu rá lis örök ség di gi ta li zá lá sa és te le ma ti kai fej lesz tés 300,0 121,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 20,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,0 12,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 100,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 95,0 20,9

24 Mil len ni u mi köz gyûj te mé nyi és köz mû ve lõ dé si feladatok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,5
25 Vi lág örök sé gi ér té ke ink be mu ta tá sa, fej lesz té se 50,0 47,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0 20,0

30 Köz gyûj te mé nyek mo der ni zá ci ó ja 300,0 58,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 23,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0 0,4

31 Film szak mai tá mo ga tá sok 3 200,0 3 180,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 200,0 3 151,2
32 Elsõ fil me sek tá mo ga tá sa 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 200,0

4 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 Or szá gos kul tu rá lis szö vet sé gek, tár sa sá gok és egye sü lé sek tá mo ga tá sa 270,0 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 254,0 257,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,0 5,9

2 Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (TEMI) 765,3 765,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 753,2 753,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,1 12,1
6 TIT in téz mé nyek tá mo ga tá sa 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 95,0 95,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,0 5,0

7 Ma gyar Nyelv és Kul túr a Nem zet kö zi Tár sa sá ga tá mo ga tá sa 45,0 45,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0 45,0
8 Ma gyar nép fõ is ko lai moz ga lom cél ja i ra 45,0 45,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0 45,0

9 Euró pai Folk lór In té zet mû kö dé se 12,0 17,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,5 16,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5 0,5
10 Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge (MTESZ) 14,3 14,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,3 14,3

5 Egyéb fel adat fi nan szí roz ás
2 Ci vil tár sa da lom fej lesz té si prog ram 15,0 15,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 12,4

3 Ha tá ron túli ma gyar szín há zak tá mo ga tá sa 80,0 90,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 77,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,8
4 Ma gyar or szá gi nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi kul tu rá lis fel ada tok tá mo ga tá sa 120,0 114,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 1,7 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 117,0 110,2
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5 Ha tá ron túli ma gya rok kul tu rá lis tá mo ga tá sa 250,0 322,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 2,8 0,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 245,0 257,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 65,4

13 Or szá gos Ci gány In for má ci ós és Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. mû köd te té se 35,0 35,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 35,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,2

14 Ha tá ron túli csán gó ma gya rok kul tu rá lis tá mo ga tá sa 100,0 95,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 88,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,2
6 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány 1 100,0 2 020,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 100,0 2 020,0
3 Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 1 295,0 1 295,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 295,0 1 319,1

4 Ma gyar Könyv Ala pít vány 90,0 90,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0 90,0
5 Ma gyar Tör té nel mi Film Ala pít vány 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 200,0

9 De mok rá cia Ku ta tá sok Ma gyar Köz pont ja Ala pít vány tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,0
10 Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós  

 és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány 133,0 136,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,0 106,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,6
11 Po li ti ka tör té ne ti Ala pít vány 270,0 270,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 270,0 236,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 33,2

16 Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány 120,0 120,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 108,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,0
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21 Ter ror Háza Mú ze um mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 180,0 180,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,0 175,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0 5,0

22 Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány tá mo ga tá sa 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 300,0

7 Nem ze ti Örök ség Prog ram

1 Nem ze ti Örök ség Prog ram cél elõ irány zat 896,7 718,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 83,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0

3 Do lo gi ki adá sok 54,3 83,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 342,4 230,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 430,0 564,2

9 Nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek fel újí tá sa 159,1 13,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 159,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,6

10 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 18,0

12 Nem ze ti kul tu rá lis alap prog ram 7 250,0 8 190,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,0 87,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 365,0 6 302,3

17 Elõ zõ évi ma rad vány ren de zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 50,6

18 Fej lesz té si célú egyéb tá mo ga tá sok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,2

19 Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás kul tu rá lis nem ze ti prog ram jai és kor mány za ti fel ada tai 256,7 213,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 236,7 213,9

20 Fe je ze ti tar ta lék 800,9 800,9

1–10. cím össze sen: 69 472,3 5 368,6 64 103,7 73 095,1 8 169,2 65 946,7

14 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kul tu rá lis já ru lék 7 250,0 8 030,4

Össze sen: 69 472,3 12 618,6 64 103,7 73 095,1 16 199,6 65 946,7

1
2

9
7

2
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
4

/1
6

6
. szám

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

 FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

1 Gyer mek-, If jú sá gi és Sport mi nisz té ri um igaz ga tá sa 1 762,6 6 953,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,2 41,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 792,8 980,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 248,5 312,1
3 Do lo gi ki adá sok 598,5 696,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 368,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 180,0 223,2
2 Fel újí tás 6,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 674,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 147,1

3 Köl csö nök 12,0 12,0
2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um és Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet 948,6 992,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,0 55,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 429,8 442,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 142,8 148,9
3 Do lo gi ki adá sok 398,6 455,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 7,4 55,8

4 Mo bi li tás 687,1 1 053,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 72,7 452,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 334,1 329,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 112,8 107,6
3 Do lo gi ki adá sok 291,2 497,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 215,3
6 Ka mat fi ze té sek 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,7 95,0

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Bu da pest Sport csar nok lé te sít mény-ki vál tás sal és egyéb, az új já épí tés sel kap cso la tos
 ál lam i feladatok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,0

2 Sport in téz mé nyek, sport lé te sít mé nyek szol gál ta tá sa i nak beruházásai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 64,9

3 To vább kép zõ lé te sít mé nyek be ru há zá sai
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 80,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 2,5

2 Sport tá mo ga tá si elõ irány za tok
1 Sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Sport ági szak szö vet sé gek mû kö dé si ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 500,0 500,0
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 549,1

5 Olim pi ai rész vé tel tá mo ga tá sa 75,0 75,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,0 75,0
6 Totó já ték adó ból szár ma zó tá mo ga tás 380,0 465,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0 504,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,7

9 Elõ zõ évek ma rad vá nya
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 951,5
2 Sza bad idõ sport

1 Sza bad idõ sport prog ra mok tá mo ga tá sa 350,0 336,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 100,0 10,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 311,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,6

2 A Wes se lé nyi Mik lós Sport Köz ala pít vány sor so lá sos já té kok já ték adó já ból 
 szár ma zó tá mo ga tá sa 530,0 2 298,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 530,0 2 298,7

3 Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa 240,0 238,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 40,0 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 209,0

3 Olim pi ai fel ada tok tá mo ga tá sa
1 Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság olim pi ai fel ada tok tá mo ga tá sa 1 300,0 1 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 300,0 1 403,0

2 Olim pi ai ér me sek és fo gya té kos spor to lók já ra dé ka, el is me ré se 560,0 648,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 560,0 646,9
3 Do lo gi ki adá sok 1,0

3 Mezõ Fe renc Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 15,0 15,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 15,0
4 Spor to lók és sport szak em be rek ju tal ma zá sa, ki tün te té se 205,0 197,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 184,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 179,8

4 Sport ág fej lesz té si prog ra mok, mû hely tá mo ga tás 800,0 824,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 800,0 819,3
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 26,9

3 Nem ze ti at lé ti kai prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0
4 Ko sár lab da-fej lesz té si prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2

5 Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram ja 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 50,0

6 Fo gya té ko sok sport já nak tá mo ga tá sa
3 Fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se 298,0 275,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,2
3 Do lo gi ki adá sok 8,0 6,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 276,8 271,4

4 If jú sá gi és sport lé te sít mé nyek aka dály men te sí té se 108,7 16,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 108,7 41,5
5 Fo gya té ko sok in teg rá ci ó ját se gí tõ szer ve ze tek 10,0 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 8,6

6 Fo gya té ko sok sport szö vet sé ge i nek tá mo ga tá sa 50,0 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 50,0
7 Egyéb sport tá mo ga tá si elõ irány za tok

1 Sport egész ség ügy és dop ping el le nes fel ada tok 170,0 164,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 60,0 18,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 131,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,2

2 Sport tu do mány 92,0 65,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 44,0 189,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0 15,9

3 Te rü le ti kap cso la tok 200,0 180,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 168,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,8
7 Sport lé te sít mény-fej lesz té si prog ram 2 030,0 2 888,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 9,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 107,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 880,0 1 873,5

8 Buk mé ke ri rend sze rû fo ga dá sok já ték adó já ból szár ma zó tá mo ga tás 210,0 591,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 210,0 557,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,5

10 Sport lé te sít mény-ke ze lés in téz mé nyi rend szer e 1 840,0 1 840,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 840,0 1 740,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0
11 Sport ese mé nyek tá mo ga tá sa

1 Ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 250,0 295,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 718,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0
2 For ma–1 Ma gyar Nagy díj tá mo ga tá sa 3 000,0 2 850,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 000,0 2 850,0

12 Bu da pest Sport csar nok új já épí té sé nek tá mo ga tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1

3 Ká bí tó szer fo gyasz tás meg elõ zé sé hez kö tõ dõ elõ irány za tok
1 Ká bí tó szer prob lé má val kap cso la tos kép zés, to vább kép zés, kor társ kép zés tá mo ga tá sa 85,0 80,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5
3 Do lo gi ki adá sok 15,0 1,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0 72,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,1

3 Drog meg elõ zé si prog ram 336,1 275,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0
3 Do lo gi ki adá sok 86,1 4,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 210,0 363,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 48,8

5 Drog ku ta tá sok, vizs gá la tok tá mo ga tá sa 50,0 33,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 26,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,3

6 Ala csony kü szö bû  és drog ke ze lõ in téz mé nyek szol gál ta tá sa i nak fej lesz té si tá mo ga tá sa 215,0 202,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

3 Do lo gi ki adá sok 15,0 1,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 100,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0 91,7

7 A Ká bí tó szer-el le nes Nem ze ti Stra té gia meg va ló sí tá sa 1 000,0 400,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 49,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,2
4 If jú sá gi elõ irány za tok

1 Gyer mek- és if jú sá gi alap prog ra mok tá mo ga tá sa 530,0 436,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 490,0 353,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,0
2 Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány 86,0 86,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 86,0 87,0

3 II. Euró pai If jú sá gi Köz pont 70,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 19,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,0
2 Fel újí tás 27,0

4 Két- és több ol da lú nem zet kö zi cse re prog ra mok és Yo uth Prog ram 325,0 293,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 9,7 5,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 312,0 282,2

5 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Üdü lõ Köz pont és if jú sá gi tu riz mus tá mo ga tá sa 580,5 999,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 10,0 253,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 349,5 531,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 220,0 98,3

6 Ha tá ron túli fi a ta lok együtt mû kö dé si prog ram ja 136,0 113,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5

3 Do lo gi ki adá sok 18,0 0,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 118,0 79,6

7 If jú sá gi pár be széd és szer ve ze ti de mok rá cia prog ram ja 130,0 75,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 18,4 14,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 105,0 52,8

9 If jú ság vé del mi, erõ szak men tes sé gi program
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3
10 If jú sá gi fesz ti vá lok tá mo ga tá sa 40,0 59,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 53,7

11 Ját szó tér fej lesz té si prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 131,3
12 If jú sá gi há zak fel újí tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 42,2

14 Gyer mek prog ra mok tá mo ga tá sa 500,0 371,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 160,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 390,0

5 Ága za ti cél elõ irány zat
2 Sport-, if jú sá gi- és drog in for ma ti kai rend szer fej lesz té se 50,0 13,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,0

5 Is ko la tej prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 240,4
6 Bu da pest Sport csar nok üze mel te té sé vel és fenn tar tá sá val kap cso la tos ál lam i ki adá sok 105,0 83,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 105,0 13,8

6 Fe je ze ti tar ta lék 105,4 105,4
7 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás gyer mek-, if jú sá gi és drog pre ven ci ós nem ze ti 

 prog ram ja és kor mány za ti feladatai
2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 62,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,0
3 Do lo gi ki adá sok 8,0

3 PHARE tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok
1 HU-0205-02 Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó ru mok In téz mény fej lesz té se pro jekt 15,9 8,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 244,3 32,4
3 Do lo gi ki adá sok 244,3 32,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,9 6,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,4

2 Esély egyen lõ ség biz to sí tá sa a fo gya ték kal élõk szá má ra 11,3 110,4
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,6
3 Do lo gi ki adá sok 47,9

3 HU-03JH/03-TL Ká bí tó szer ügyi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa 6,0 6,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 27,4

Össze sen: 21 621,4 520,2 21 101,2 29 799,9 1 042,5 28 772,4

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

1 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 1 717,6 2 962,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,0 62,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 856,2 1 120,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 256,4 357,7

3 Do lo gi ki adá sok 555,0 916,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 761,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 154,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 463,8

2 Fel újí tás 60,0 110,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 264,4

3 Köl csö nök 20,0
2 Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da 100,2 101,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,0 17,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,2 5,6

3 Do lo gi ki adá sok 26,0 21,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,0 49,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,9

3 Hír köz lé si In téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12 008,0 12 725,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 251,5 2 672,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 738,1 869,7

3 Do lo gi ki adá sok 4 828,0 5 869,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 56,0 62,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 901,4 3 528,4

2 Fel újí tás 222,0 206,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,0

3 Köl csö nök 9,8 2,8
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5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zá sok

1 Pos tai be ru há zá sok 400,0 400,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 400,0 276,5
2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 250,0 124,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 138,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 250,0

2 Cél elõ irány za tok
1 In for ma ti kai esz köz fenn tar tás 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,0

2 Vé de lem szer ve zé si fel ada tok 35,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 35,0
3 Ku ta tá si fel ada tok 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 200,0 120,2

4 Nem zet kö zi tag dí jak, nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel ada tok 225,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 225,0
5 Légi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si fel ada tai 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,0

6 IHM köz pon ti épü le té nek fel újí tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,5
3 EU csat la ko zás in for ma ti kai és hír köz lé si nem ze ti programja

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 47,0

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 30,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,7
3 Do lo gi ki adá sok 14,0

3 EU In for má ci ós tár sa da lom pro jekt tá mo ga tá sá nak, pá lyá za ti fel té te le i nek
 meg te rem té se, a pro jek tek tech ni kai-mû sza ki elõkészítése 350,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 30,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,5
3 Do lo gi ki adá sok 40,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 270,0

4 In for ma ti kai, táv köz lés fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si fel ada tok 25 550,0 24 514,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 276,0 2 791,0

3 Do lo gi ki adá sok 20 826,0 16 688,5
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,0 2 948,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,7

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 664,7
2 Fel újí tás 600,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 400,0 7 645,1

5 Fe je ze ti tar ta lék 100,0 100,0
7 Elõ zõ évi ma rad vány-el szá mo lás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,4

1–5. cím össze sen: 42 351,8 13 294,0 29 057,8 45 826,8 15 766,9 28 302,6

6 Köz pon to sí tott be vé te lek
1 Táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 200,0 91,3

Össze sen: 42 351,8 13 494,0 29 057,8 45 826,8 15 858,2 28 302,6

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium Igaz ga tá sa 1 797,9 2 474,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 251,2 644,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 170,3 1 570,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 384,1 504,0
3 Do lo gi ki adá sok 470,4 832,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,7 29,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,0 277,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,6 348,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 37,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,1

3 Köl csö nök 7,8 7,8
2 Fog lal koz ta tá si Hi va tal 108,8 243,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 883,1 1 765,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 513,6 611,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 170,9 198,4
3 Do lo gi ki adá sok 300,8 1 004,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,0 502,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0 252,1
2 Fel újí tás 8,2

3 Köl csö nök 0,8 0,8
3 Mun ka ügyi Köz pon tok 2 538,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15 375,6 19 356,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 671,1 11 138,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 939,1 5 363,5
3 Do lo gi ki adá sok 3 763,2 4 318,5
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 936,5
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,2 3,8
6 Ka mat fi ze té sek 2,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 387,0 895,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 325,0 711,0
2 Fel újí tás 62,0 138,4

3 Köl csö nök 3,5 3,5
4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 532,4 2 741,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 902,4 1 443,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 839,9 2 179,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 617,4 710,4
3 Do lo gi ki adá sok 722,6 770,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 148,0 249,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 162,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 46,2 265,1
2 Fel újí tás 0,7 3,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,7

3 Köl csö nök 60,0 24,5 29,2
5 Re gi o ná lis át kép zõ köz pon tok 1 206,9 1 230,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 696,3 2 456,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 144,0 1 264,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 385,3 407,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 222,2 1 946,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 107,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 127,5 231,7
2 Fel újí tás 24,2 36,0

3 Köl csö nök 0,6 0,6
6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet 91,8 95,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 580,0 2 855,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 420,3 136,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 135,3 40,2
3 Do lo gi ki adá sok 58,2 232,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 701,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 399,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 37,6 72,9
2 Fel újí tás 20,4 14,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 511,6

7 FMM Ok ta tá si és Pi he nõ Köz pont 18,8 21,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,3 32,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 22,4 23,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,1 9,5
3 Do lo gi ki adá sok 33,8 19,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,6
2 Fel újí tás 0,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,0

3 Köl csö nök 6,0 6,0
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8 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 97,0 25,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 97,0

2 Egyéb ok ta tá si te vé keny sé gek be ru há zá sai 3,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 3,0
2 Pol gá ri szol gá lat 2 300,0 159,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 200,0
3 Do lo gi ki adá sok 4,5
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 1 079,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 159,4
6 Ka mat fi ze té sek 14,4

3 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si program
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 168,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 250,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 082,0
4 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû kö dé si tartaléka

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 206,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,1
3 Do lo gi ki adá sok 197,3

5 Ak tív fog lal koz ta tá si cé lok tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1 585,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 389,9

3 Köl csö nök 83,7
6 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás fog lal koz ta tás és mun ka ügyi nem ze ti prog ram jai

 és korm. feladatai
1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 402,6 204,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,4 8,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 159,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53,2
3 Do lo gi ki adá sok 158,8 425,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44,1 76,5

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 350,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 193,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,1
3 Do lo gi ki adá sok 53,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 68,0

3 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok
1 HU 0008-03 Több szö rö sen hát rá nyos hely ze tû la kos ság cso por tok 

 fog lal koz tat ha tó sá gá nak ja ví tá sa 90,0 90,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 263,1 41,0

3 Do lo gi ki adá sok 41,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 296,3 101,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,5

2 HU 0104-01 Az au to nóm pár be széd meg erõ sí té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 338,2 202,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,4
3 Do lo gi ki adá sok 328,6 138,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 83,0 43,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 61,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,9 16,8

3 HU 0006-01 Mun ka he lyi egész ség és biz ton ság – kö zös pro jekt 7,0 7,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,0 65,5

3 Do lo gi ki adá sok 19,0 96,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 113,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 157,3

4 HU 0104-02 Kí sér le ti prog ram a nõk mun ka erõ pi a ci re in teg rá ci ó já nak 
 tá mo ga tá sá ra 30,0 21,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 466,6 666,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,5
3 Do lo gi ki adá sok 27,5 127,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 466,6 583,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 21,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,3

5 HU 0105-02 A fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció esz köz tá rá nak rend szer szem lé le tû 
 fej lesz té se 30,0 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 886,0 468,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 17,0 6,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 886,0 470,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 215,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 331,8

6 HU 0105-01 SPP II – Spe ci á lis fel ké szí tõ prog ram a Struk tu rá lis Ala pok 
 fo ga dá sá ra 25,0 23,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 25,0 2,8
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7 HU 0202-01 Hu mán erõ for rás fej lesz tés a mun ka he lyi egész ség és biz ton ság 
 terü le tén 50,0 32,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,2 187,6
3 Do lo gi ki adá sok 106,2 216,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,3

8 HU 0202-02 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mo der ni zá lá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,9 163,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,4
3 Do lo gi ki adá sok 169,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 134,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 811,5 498,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 811,5

9 HU2002/000-315.01.04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés 
 ellen 1 350,0 1 314,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 225,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,6
3 Do lo gi ki adá sok 101,4 35,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 450,0 58,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,8

10 HU 0201-3 PGF – Pro ject Elõ ké szí té si Alap
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 269,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 269,6
11 HU 0201– Hu mán erõ for rás-fej lesz tés OP ex-an te ér té ke lé se 5,0 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,3
3 Do lo gi ki adá sok 5,0 19,3

4 Uni ós prog ra mok elõ ké szí té se 125,0 84,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,0

3 Do lo gi ki adá sok 173,0 3,7
8 Köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa 3 000,0 2 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 48,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 74,0 178,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 850,0 4 593,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,0

9 Esély egyen lõ sé gi prog ram 79,7 15,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 57,7 9,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,1
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11 Eu ro-at lan ti ok ta tá si prog ra mok
1 In teg rá ci ós és mul ti la te rá lis ok ta tá si fel ada tok 22,0 22,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
3 Do lo gi ki adá sok 2,0 19,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

12 Szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa 29,6 14,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,4
3 Do lo gi ki adá sok 27,2 9,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0

13 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 475,0 433,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 475,0 110,6
15 Fel nõtt kép zés tá mo ga tá sa 60,0 24,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 53,4 17,7

16 Egy sé ges mun ka ügyi nyil ván tar tá si rend szer 200,0 200,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 200,0 15,8
17 Üze mi és köz al kal ma zot ti ta nács vá lasz tá sá hoz való hoz zá já ru lás 10,0 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,0

18 Or szá gos mun ka vé del mi prog ram tá mo ga tá sa 12,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,0
19 Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 5,0 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 5,0

20 Ci vil és saj tó prog ra mok 40,0 34,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 33,4 13,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

21 Köz szol gá la ti re form elõ ké szí té se 60,0 33,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 60,0 31,8
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22 Fe je ze ti ke ze lé sû ma rad vány el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 15,2
31 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 4,1

Össze sen: 40 930,2 26 315,2 14 615,0 50 439,2 34 911,2 14 932,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 1 066,4 1 142,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2 8,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 626,0 657,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 205,1 202,5
3 Do lo gi ki adá sok 128,2 152,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,0 56,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,8 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,1 42,8
2 Fel újí tás 20,0

3 Köl csö nök 1,6 1,6
2 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás vál la la tok ra vo nat ko zó ver seny sza bá lyo zás nem ze ti
 prog ram ja és kor mány za ti feladatai

1 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 25,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0

10 Fe je ze ti tar ta lék 9,4 9,4

Össze sen: 1 136,8 1,0 1 135,8 1 114,0 11,0 1 142,4

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Igaz ga tás
1 KSH Köz pon ti Igaz ga tás 6 277,6 8 035,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 595,9 2 700,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 057,6 3 748,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 995,1 1 268,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 571,2 2 931,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 253,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 199,6 256,9
2 Fel újí tás 50,0 31,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 430,0

3 Köl csö nök 45,0 30,0
2 KSH Me gyei Igaz ga tás

1 KSH Me gyei Igaz ga tó sá gai 4 213,9 4 300,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 177,7 289,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 892,1 3 083,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 941,4 986,6
3 Do lo gi ki adá sok 489,9 464,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,2 26,5
2 Fel újí tás 20,0 23,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 6,8

4 KSH Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat 225,8 230,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,4 9,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 134,0 132,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44,5 43,9
3 Do lo gi ki adá sok 59,6 53,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,1 13,3
2 Fel újí tás 2,0 2,1

5 KSH ku ta tó in té ze tei
1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 105,0 161,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,1 49,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 70,3 94,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,5 28,1
3 Do lo gi ki adá sok 41,2 71,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,1 8,2

2 KSH Gaz da ság elem zé si és In for ma ti kai In té zet 174,1 222,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,6 77,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 140,6 143,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45,3 44,4
3 Do lo gi ki adá sok 98,4 107,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,4 0,3

6 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

2 Sta tisz ti kai adat gyûj tés- és fel dol go zás be ru há zá sai 430,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 430,0

2 Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás „Sta tisz ti ka” nem ze ti prog ram ja és kor mány za ti 
 fel ada tai

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 748,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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1 Sze mé lyi jut ta tá sok 121,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 39,5

3 Do lo gi ki adá sok 467,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 121,1

2 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok

2 HU 0101-02 Az egész ség ügy fi nan szí ro zá si rend szer e

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 85,5
3 Do lo gi ki adá sok 85,5

3 INTRASTAT

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 78,2
3 Do lo gi ki adá sok 78,2

10 Fe je ze ti tar ta lék 10,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0

Össze sen: 13 287,4 1 102,4 12 185,0 14 307,9 3 179,6 12 950,3

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Tit kár sá ga

1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 892,3 1 037,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0 35,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 596,1 673,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 186,2 208,5

3 Do lo gi ki adá sok 130,0 180,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,0 4,6

3 Köl csö nök 10,0 10,0 8,1 8,1
2 MTA Dok to ri Ta nács Tit kár sá ga 2 768,5 3 482,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0 19,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 484,5 2 978,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 278,9 407,1

3 Do lo gi ki adá sok 29,1 35,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0

3 Aka dé mi ku si tisz te let dí jak és hoz zá tar to zói el lá tá si dí jak 1 707,8 1 539,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 540,6 1 448,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 166,5 158,6

3 Do lo gi ki adá sok 0,7 0,3

2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 16,4 19,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,0 8,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,7 2,7

3 Do lo gi ki adá sok 6,3 5,8

2
0

0
4

/1
6

6
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

  K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

2
9

8
9

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

FEJEZET
2003. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2003. évi teljesítés

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás



2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,6 1,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,0

3 MTA Könyv tá ra 553,4 576,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,0 74,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 240,5 248,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 81,1 82,4
3 Do lo gi ki adá sok 170,3 248,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,0 8,2
2 Fel újí tás 85,5 88,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 56,3

4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 7 855,4 9 691,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 321,6 5 041,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 992,8 6 248,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 862,3 1 957,2
3 Do lo gi ki adá sok 3 979,1 4 576,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,6 217,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 350,4 474,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 632,9 1 684,4
2 Fel újí tás 26,7 214,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 113,1

3 Köl csö nök 2,0 9,1 8,7
5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 201,7 5 984,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 122,2 2 534,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 342,4 3 504,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 079,7 1 111,1
3 Do lo gi ki adá sok 1 775,9 2 494,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,1 86,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 497,0 616,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 570,6 1 990,8
2 Fel újí tás 20,4 215,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,7 0,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 0,7

3 Köl csö nök 4,8 1,7 6,6 1,4
6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 3 843,0 5 144,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 342,0 1 449,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 971,7 3 226,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 945,1 999,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 186,1 1 951,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 34,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 71,4 159,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 147,5 359,0
2 Fel újí tás 2,4 273,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,1 35,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 58,1
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7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 152,1 202,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 51,6 55,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 97,5 105,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33,2 34,1
3 Do lo gi ki adá sok 57,5 71,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 43,5
2 Fel újí tás 15,1 10,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 17,7

8 MTA Ku ta tást ki szol gá ló szer vek 1 247,2 1 541,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 383,8 537,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 491,2 496,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 153,9 151,3
3 Do lo gi ki adá sok 790,8 1 076,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 32,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 83,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,6 75,9
2 Fel újí tás 181,5 303,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 95,8

9 MTA Tá mo ga tott ku ta tó he lyek Iro dá ja 2 183,3 2 623,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 241,3 151,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 599,4 1 662,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 522,0 519,4
3 Do lo gi ki adá sok 289,9 318,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,1 31,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,5 45,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 56,7 315,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 5,0

10 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 282,4 392,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 183,1 203,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 189,4 185,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,5 61,8
3 Do lo gi ki adá sok 182,6 177,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 70,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,5 36,2
2 Fel újí tás 26,0 84,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 107,2

11 OTKA Iro da 331,0 322,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 189,4 198,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,1 51,3
3 Do lo gi ki adá sok 66,5 71,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0 17,3
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12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Be ru há zás

1 Alap ku ta tás be ru há zá sai 300,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 46,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 300,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok
1 Tu dós tár sa sá gok tá mo ga tá sa 27,1 27,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,1 27,1

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat ki adás 157,5 121,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 24,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,5 138,2

3 Fi a tal ku ta tók pá lyá za tos tá mo ga tá sa 887,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 666,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 220,7
3 Do lo gi ki adá sok 2,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,7

4 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 22,1
5 Nem ze ti Stra té gi ai Ku ta tá sok 106,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22,0
3 Do lo gi ki adá sok 15,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,0

6 Aka dé mi ai Ku ta tá si Pá lyá za tok For rá sa 126,1 19,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 51,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,0
3 Do lo gi ki adá sok 13,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 96,5

8 Nagy Imre Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa 34,3 49,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,3 49,1
10 Ha tá ron túli ma gyar tu dó sok ku ta tá sa i nak tá mo ga tá sa

1 Ha tá ron túli ma gyar tu dó sok tá mo ga tá sa 47,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0
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2 Arany Já nos Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 100,0 97,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 97,5

13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 653,5 360,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 156,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 135,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 39,8

3 Do lo gi ki adá sok 78,7 14,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 203,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 400,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 71,0

14 In téz mé nyek hez le nem bon tott be vé tel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 608,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 871,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 557,1

3 Do lo gi ki adá sok 1 830,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 240,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 100,0

3 Köl csö nök 10,0
15 Ba la ton ál la po tá nak ja ví tá sát szol gá ló ku ta tá si fel ada tok 1,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,7

3 Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok

1 Ku ta tá si té ma pá lyá za tok 6 200,0 336,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 68,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 400,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 600,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 800,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 340,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 300,0

2 Mû szer pá lyá zat 500,0 29,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 500,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 193,4

4 Bo lyai ösz tön díj

1 Se ni or ku ta tók ösz tön dí ja 829,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 630,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 183,0

3 Do lo gi ki adá sok 16,0
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5 Köz pon ti ke ze lé sû fel újí tá sok 441,6 104,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,1

2 Fel újí tás 441,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 27,6

10 Fe je ze ti tar ta lék 50,0 50,0

Össze sen: 50 816,7 14 321,3 36 495,4 45 962,6 11 878,7 33 725,8

XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

1 Tör té ne ti Hi va tal igaz ga tá sa 493,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 257,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 86,3
3 Do lo gi ki adá sok 95,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,0
2 Fel újí tás 15,0

3 Köl csö nök 4,0

Össze sen: 496,5 3,0 493,5

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKE-VISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 De vi zá ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé sek ka mat el szá mo lá sai
1 De vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek tõl és kül föl di pénz in té ze tek tõl fel vett hi te lek 
 ka mat el szá mo lá sai

1 Vi lág ban ki hi te lek el szá mo lá sai 5 165,2 374,3 7 289,3 351,2
2 EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai 4 693,4 144,9 3 396,9 130,9
3 KfW hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 636,6 1 690,3
4 ET Fej lesz té si Bank hi te le i nek ka mat el szá mo lá sai 2 553,2 1 104,6
5 MÁV-tól 2000-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sa 617,3 530,5
6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 117,4 2 923,4
7 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 329,2
8 EBRD hi te lek ka mat el szá mo lá sai 0,6

2 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 4 127,0 4 769,8
3 Bel föl di de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 1997-ben át vál tott de vi za adós ság ka mat el szá mo lá sai 59 884,5 66 330,1
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2 MÁV-tól 2002-ben át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sai 598,6 383,3

3 NA Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 317,8

4 BKV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi tel ka mat el szá mo lá sai 21,6

5 Vi dé ki vá ro sok köz le ke dé si tár sa sá ga i tól át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 45,0

2 De vi za köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai

1 1999-tõl ki bo csá tott de vi za köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 43 903,6 46 864,4

2 An gol és ame ri kai köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 9,3 8,5

3 De vi za szám la ka mat el szá mo lá sai 245,4 3 184,1

2 A fo rint ban fenn ál ló adós ság és kö ve te lé sek ka mat el szá mo lá sai

1 Fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 MNB hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 Költ ség ve té si hi ányt fi nan szí ro zó hi te lek ka mat el szá mo lá sai 3 204,5 3 204,5

2 Nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nyek ben vál lalt alap tõ ke-ré sze se dé si hi te lek 
 ka mat el szá mo lá sai 226,7 226,7

3 ÁFI-tól át vett re fi nan szí ro zá si hi te lek ka mat el szá mo lá sai 4 367,7 4 367,7

4 Ál la mi for gó alap-lé te sí té si hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 156,3 1 156,3

2 Egyéb hi te lek ka mat el szá mo lá sai

1 Út alap tól át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sa 543,0 580,3

3 Ál la mi köl csön ka mat el szá mo lá sa 5,0 25,9

4 MÁV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 768,5

5 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 152,7

6 NA Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 11 949,5

7 Deb re cen Ren dez vény csar nok Be ru há zó Kft.-tõl 2002-ben át vál lalt hi tel 
 ka mat el szá mo lá sai 504,5

8 Sport fo lió Kht.-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 495,1

9 BKV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 271,2

10 Ön kor mány za ti sport lé te sít mé nyek tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek kamatelszámolásai 125,6

11 Vi dé ki vá ro sok köz le ke dé si tár sa sá ga i tól át vál lalt fo rint hi te lek 
 ka mat el szá mo lá sai 54,2

2 Ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sa

1 Pi a ci ér té ke sí té sû ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai

1 Hi ányt fi nan szí ro zó és adós ság meg újí tó ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 336 500,8 398 306,9

2 Tár sa da lom biz to sí tá si ala pok hi á nya it fi nan szí ro zó ál lam köt vé nyek 
 ka mat el szá mo lá sa 2 705,3 2 633,5

3 Kincs tá ri ta ka rék köt vény ka mat el szá mo lá sai 3 023,1 3 052,6

4 Ál lam köt vé nyek fel hal mo zott ka mat el szá mo lá sa 22 724,8 43 356,5

2 Nem pi a ci ér té ke sí té sû ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sa

1 La kás sal kap cso la tos ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 4 008,7 3 468,2

2 Kon szo li dá ci ó val kap cso la tos ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 23 520,5 21 539,3

3 Ru bel kö ve te lé sek meg vá sár lá sát fe de zõ ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 2 279,1 2 279,1

4 Ka mat men tes adós ság köt vé nye sí té sé vel kap cso la tos ál lam köt vé nyek 
 ka mat el szá mo lá sai 30 044,5 29 635,2

5 Pos ta bank Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 7 429,7 6 741,8

6 ÁPV Rt. gáz köz mû vek mi at ti tar ta lék fel töl té sét fe de zõ köt vény ka ma ta 1 645,5 1 980,2

7 Alá ren delt köl csön tõ ke-köt vény ka mat el szá mo lá sa 1 447,6 1 263,3
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3 Kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sai
1 Disz kont kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 120 421,3 121 653,4
2 La kos sá gi kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 49 025,0 46 104,4

4 Kincs tá ri egy sé ges szám la fo rint-be tét ka mat el szá mo lá sai 33 592,1 25 599,7
3 Adós ság és kö ve te lés-ke ze lés egyéb ki adá sai

1 Ju ta lé kok és egyéb költ sé gek
1 De vi za el szá mo lá sok 2 136,5 1 933,9
2 Fo rint el szá mo lá sok 7 094,8 7 230,1

2 Ál lam pa pí rok ér té ke sí té sét tá mo ga tó kom mu ni ká ci ós ki adá sok 800,0 570,6
4 Kö ve te lés-ke ze lés költ sé gei 120,0 74,6

4 Tõ ke kö ve te lé sek vissza té rü lé se
1 Kor mány hi te lek vissza té rü lé se 30 000,0 26 485,7
2 Nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze tek és kül föl di pénz in té ze tek bel föld re ki he lye zett hi te le i nek 

 tõke vissza té rü lé se
1 Vi lág ban ki hi te lek tõkevissza té rü lé se 1 053,9 1 062,0
2 EBB hi te lek tõkevissza té rü lé se 819,4 738,1
3 OECF hi tel tõ ke vissza té rü lé se 225,9 209,1

3 Ál la mi köl csön tõ ke vissza té rü lé se 3,0 9,2
4 Ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka 1 800,0 1 760,0

Össze sen: 725 559,1 92 436,3 812 065,9 104 175,7

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 5 373 628,2 5 670 639,4

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 4 804 656,5 4 938 219,9

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –568 971,7 –732 419,5
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A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 2003. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE

Millió forintban

B E V É T E L E K

2003. évi
törvényi

módosított
elõirányzat

2003. évi
teljesítés

K I A D Á S O K

2003. évi
törvényi

módosított
elõirányzat

2003. évi
teljesítés

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 386 004,8 370 074,2 Egyedi és normatív támogatás 99 850,0 109 919,7
Egyszerûsített vállalkozói adó 16 000,0 31 020,2 Egyéb támogatás 300,0 257,9
Bányajáradék 19 400,0 17 759,3 Együtt: 100 150,0 110 177,6
Vám és importbefizetések 145 000,0 131 311,8 Agrárgazdaság támogatása
Játékadó 47 763,6 49 211,2    Piacrajutási támogatás 43 000,0 51 862,7
Egyéb befizetések 20 010,0 22 072,9    Agrártermelési támogatás 75 470,0 77 010,0

Összesen: 634 178,4 621 449,6 Együtt: 118 470,0 128 872,7
Közszolgálati mûsorszolgáltatás támogatása 48 396,1 48 375,1

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Összesen: 267 016,1 287 425,4
Általános forgalmi adó 1 628 448,0 1 699 556,5 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 104 000,0 104 918,4
Jövedéki és fogyasztási adó 640 200,0 656 326,5 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 81 571,2 137 175,3

Összesen: 2 268 648,0 2 355 883,0 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ 301 698,2 301 911,5
TB. KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Családi támogatások 290 500,0 314 849,9
Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítõ szociális támogatások 124 100,0 122 974,1

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Különféle jogcímen adott térítések 23 400,0 23 959,3
Személyi jövedelemadó 970 809,4 908 969,3 Összesen: 438 000,0 461 783,3
Adóbefizetések 7 000,0 7 049,2 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Illeték befizetések 74 700,0 90 222,5 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 1 852 172,7 1 894 988,4

Összesen: 1 052 509,4 1 006 241,0 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 534 442,4 588 314,4
Együtt: 2 386 615,1 2 483 302,8

EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 64 760,0 78 151,1 Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 174 051,9 178 374,4
Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 2 591,0 13 650,7

Együtt: 176 642,9 192 025,1
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 534 442,4 588 314,4 Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai 76 620,5 84 301,5
TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI 2 591,0 13 650,7 Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai 1 954,0 3 550,5
KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI 1 954,0 3 550,5 Együtt: 78 574,5 87 852,0

Összesen: 538 987,4 605 515,6 Összesen: 2 641 832,5 2 763 179,9
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉSEK TÁMOGATÁSA 2 658,9 2 657,9
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 724 143,4 749 410,3

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTÕL SZÁRMAZÓ
BEFIZETÉSEK

26 000,0 34 921,3 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 2 448,4 2 612,9

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 5 600,0 7 147,3 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 2 202,7 1 535,4
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 49 410,0 49 410,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 725 559,1 812 065,9
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 19 657,0 23 903,9 EGYÉB KIADÁSOK 17 865,7 19 251,2
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 42 500,0 43 587,7 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 27 100,0
EGYÉB BEVÉTELEK 9 970,0 7 833,7 CÉLTARTALÉKOK 11 400,0
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 92 436,3 104 175,7 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 16 482,0 14 270,4

ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 9 650,0 12 441,6

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 4 804 656,5 4 938 219,9 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 5 373 628,2 5 670 639,4

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 568 971,7 732 419,5



3. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok elõ irány za ta i nak
és pénz for gal mi tel je sí té sé nek ala ku lá sa

Mil lió fo rint ban

Sor-
szám

Meg ne ve zés

Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat Tel je sí tés Szá za lé kos meg osz lás

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

I. Nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lá sok

1. Köz sé gek ál ta lá nos fel ada tai 9 512,1 0,0 9 512,1 9 512,1 0,0 9 512,1 9 512,1 0,0 9 512,1 0,0 100,0

2. Te le pü lé si igaz ga tá si, kom mu ná lis és sport fel ada tok 23 219,3 0,0 23 219,3 23 219,3 0,0 23 219,3 23 219,3 0,0 23 219,3 0,0 100,0

3. Kör jegy zõ ség mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ada tok 4 002,3 0,0 4 002,3 3 983,6 0,0 3 983,6 4 048,4 0,0 4 048,4 0,0 100,0

4. La kott kül te rü let tel kap cso la tos fel ada tok 1 149,8 0,0 1 149,8 1 149,8 0,0 1 149,8 1 149,8 0,0 1 149,8 0,0 100,0

5. Kör ze ti igaz ga tá si fel ada tok 10 952,1 0,0 10 952,1 10 952,1 0,0 10 952,1 10 952,1 0,0 10 952,1 0,0 100,0

6. Me gyei/fõ vá ro si igaz ga tá si és sport fel ada tok 2 567,4 0,0 2 567,4 2 567,4 0,0 2 567,4 2 567,4 0,0 2 567,4 0,0 100,0

7. Üdü lõ he lyi fel ada tok 6 010,0 0,0 6 010,0 5 927,1 0,0 5 927,1 5 977,4 0,0 5 977,4 0,0 100,0

8. Tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
illetve sú lyos fog lal koz ta tá si gon dok kal küz dõ te le pü lé si ön kor -
mány za tok ki adá sa i hoz tör té nõ hoz zá já ru lás

6 441,8 0,0 6 441,8 6 441,8 0,0 6 441,8 6 441,8 0,0 6 441,8 0,0 100,0

9. Pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok 57 018,1 0,0 57 018,1 57 018,1 0,0 57 018,1 57 018,1 0,0 57 018,1 0,0 100,0

10. A la kás hoz ju tás fel ada tai 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0

11. Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá si fel ada tok 19 397,0 15 093,5 4 303,5 19 278,6 15 001,4 4 277,2 19 463,0 15 144,9 4 318,1 77,8 22,2

12. Gyer mek vé del mi szak el lá tás 17 728,0 13 537,5 4 190,5 17 711,5 13 524,9 4 186,6 17 747,9 13 552,6 4 195,3 76,4 23,6

13. Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 23 254,4 17 757,6 5 496,8 23 158,7 17 684,5 5 474,2 23 374,0 17 848,9 5 525,1 76,4 23,6

14. Nap pa li szo ciá lis in téz mé nyi el lá tás 7 328,6 5 596,3 1 732,3 7 178,0 5 481,3 1 696,7 7 175,4 5 479,3 1 696,1 76,4 23,6

15. Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 234,5 942,7 291,8 1 226,1 936,3 289,8 1 268,8 968,9 299,9 76,4 23,6

16. Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká -
sos in téz mé nyi el lá tá sa

16 750,6 12 791,2 3 959,4 16 727,5 12 773,6 3 953,9 16 726,0 12 772,3 3 953,7 76,4 23,6

17. Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 6 039,7 4 612,0 1 427,7 6 002,6 4 583,7 1 418,9 6 028,6 4 603,6 1 425,0 76,4 23,6

18. Szo ciá lis és gyer mek jó lé ti in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok 349,3 266,7 82,6 339,2 259,0 80,2 341,3 260,6 80,7 76,4 23,6

19. Óvo dai ne ve lés 56 586,9 56 586,9 0,0 56 350,3 56 350,3 0,0 56 372,7 56 372,7 0,0 100,0 0,0

20. Is ko lai ok ta tás 275 501,9 275 501,9 0,0 273 701,3 273 701,3 0,0 273 514,9 273 514,9 0,0 100,0 0,0

21. Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás 25 985,1 25 985,1 0,0 25 781,3 25 781,3 0,0 25 798,9 25 798,9 0,0 100,0 0,0

22. Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 11 609,6 11 609,6 0,0 11 463,9 11 463,9 0,0 11 511,0 11 511,0 0,0 100,0 0,0

23. Bent la ká sos köz ok ta tá si in téz mé nyi el lá tás 23 854,5 23 854,5 0,0 23 570,9 23 570,9 0,0 23 604,0 23 604,0 0,0 100,0 0,0

24. Ki egé szí tõ hoz zá já ru lás egyéb köz ok ta tá si fel ada tok hoz 51 363,9 51 363,9 0,0 50 403,0 50 403,0 0,0 52 797,2 52 797,2 0,0 100,0 0,0

25. He lyi köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi fel ada tok 11 440,2 0,0 11 440,2 11 440,2 0,0 11 440,2 11 440,2 0,0 11 440,2 0,0 100,0

26. Me gyei/fõ vá ro si  köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi fel ada tok 5 719,5 0,0 5 719,5 5 719,5 0,0 5 719,5 5 719,5 0,0 5 719,5 0,0 100,0

Össze sen 689 253,5 515 499,4 173 754,1 685 060,8 511 515,4 173 545,4 688 006,7 514 229,8 173 776,9 74,7 25,3
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Sor-
szám

Meg ne ve zés

Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat Tel je sí tés Szá za lé kos meg osz lás

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Összes Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

Ál la mi
tá mo ga tás

Sze mé lyi
jö ve de lem adó

II. Nor ma tív kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok

I.1. Pe da gó gus szak vizs ga és to vább kép zés 2 322,8 2 322,8 0,0 2 318,6 2 318,6 0,0 2 320,5 2 320,5 0,0 100,0 0,0

I.2. Pe da gó gu sok szak könyv vá sár lá sa 2 235,9 2 235,9 0,0 2 202,4 2 202,4 0,0 2 202,4 2 202,4 0,0 100,0 0,0

I.3. Ki egé szí tõ tá mo ga tás a rá szo rult sá gi ala pon já ró óvo dai in gye nes in -
téz mé nyi ét kez te tés hez

819,3 819,3 0,0 809,4 809,4 0,0 839,5 839,5 0,0 100,0 0,0

I.4. Ta nu lók tan könyv vá sár lá sa 4 605,3 4 605,3 0,0 4 562,4 4 562,4 0,0 6 365,7 6 365,7 0,0 100,0 0,0

I.5. Di ák sport tal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa 1 606,3 1 606,3 0,0 1 597,9 1 597,9 0,0 1 597,3 1 597,3 0,0 100,0 0,0

I.6. A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai te vé keny sé ge 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 0,0

I.7. Szak mai fej lesz té si fel ada tok 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 100,0 0,0

I.8. Pe da gó gi ai szak szol gá lat 2 402,2 2 402,2 0,0 1 505,6 1 505,6 0,0 1 591,3 1 591,3 0,0 100,0 0,0

I.9. Pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás 1 206,5 1 206,5 0,0 1 199,6 1 199,6 0,0 1 199,0 1 199,0 0,0 100,0 0,0

II.1. Egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se 59 005,7 59 005,7 0,0 59 005,7 59 005,7 64 629,5 64 629,5 0,0 100,0 0,0

II.2. Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 13 000,0 13 000,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 12 130,3 12 130,3 0,0 100,0 0,0

II.3. Szo ciá lis to vább kép zés és szak vizs ga 613,0 613,0 0,0 609,4 609,4 0,0 627,8 627,8 0,0 100,0 0,0

III. He lyi ön kor mány za ti hi va tá sos tûz ol tó sá gok tá mo ga tá sa * 27 099,5 0,0 27 099,5 27 099,5 0,0 27 099,5 27 099,5 0,0 27 099,5 0,0 100,0

IV. La kos sá gi te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ár tal mat la ní tá sá nak tá mo -
ga tá sa

163,7 0,0 163,7 158,0 0,0 158,0 165,4 0,0 165,4 0,0 100,0

Össze sen 121 080,2 93 817,0 27 263,2 120 068,5 92 811,0 27 257,5 126 768,1 99 503,3 27 264,8 78,5 21,5

* Te le pü lé sen kén ti meg je le ní té se a 9. szá mú mel lék let ben
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4. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za tok köz pon to sí tott elõ irány za ta i nak és pénz for gal mi tel je sí té sé nek alakulása

Mil lió fo rint ban

Jog cím-
cso port
szá ma

Köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí me
2003. évi

ere de ti
elõ irány zat

Elõ irány zat-mó do sí tás
2003. évi 
mó do sí tott
elõ irány zat

2003. évi
tel je sí tés

Elõ irány zat
ma rad ványKormány

ha tás kör ben
Fe je ze ti

ha tás kör ban
Összesen

1 La kos sá gi köz mû fej lesz tés tá mo ga tá sa 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 2 741,1 –1 141,1

2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 5 600,0 0,0 –32,2 –32,2 5 567,8 5 567,8 0,0

3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo -
ga tá sa

210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0

4 Ha tár át ke lõ he lyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

5 He lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok mû kö dé sé nek
ál ta lá nos tá mo ga tá sa

1 263,5 0,0 –9,4 –9,4 1 254,1 1 254,1 0,0

6 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok 170,0 0,0 –0,3 –0,3 169,7 169,7 0,0

7 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi óvo dák és is ko -
lák fenn tar tá sá hoz

340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 340,0 0,0

8 Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá -
mo ga tás

630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 629,7 0,3

9 He lyi ön kor mány za tok hi va tá sos ze ne ka ri és ének -
ka ri tá mo ga tá sa

990,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 0,0

10 Hoz zá já ru lás a lét szám csök ken tés sel kap cso la tos
ki adá sok hoz

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2 634,8 –2 134,8

11 Hoz zá já ru lás a könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi
ön kor mány za tok szá má ra

120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

12 Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz té se i nek 
tá mo ga tá sa

2 000,0 0,0 –8,4 –8,4 1 991,6 1 991,3 0,3

13 Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 18,2 81,8

14 ,,ART” mo zi há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

15 Óz di mar tin sa lak fel hasz ná lá sa miatt kárt szen ve -
dett la kó épü le tek tu laj do no sa i nak kár ta la ní tá sa

1 385,0 0,0 0,0 0,0 1 385,0 1 346,8 38,2

16 He lyi ön kor mány za tok ál lat- és nö vény ker ti, va -
das par ki tá mo ga tá sa

410,0 0,0 0,0 0,0 410,0 410,0 0,0

17 Fõ vá ro si Ál lat- és Nö vény kert re konst ruk ci ó já nak
tá mo ga tá sa

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

18 Ki egé szí tõ tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za tok bér -
ki adá sa i hoz

3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6 864,9 –3 864,9

19 Pin ce rend sze rek, ter mé sze tes part fa lak és föld csu -
szam lá sok ve szély el há rí tá sa 

795,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 0,0

20 He lyi ön kor mány za tok nál fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk alap il let mé nyé nek mi ni mál bér re tör té nõ
eme lé se

0,0 287,9 –3,1 284,8 284,8 284,8 0,0

21 He lyi ön kor mány za tok nál fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk elõ me ne te li és il let mény rend sze ré nek
2003. jú li us 1-jei mó do sí tá sá val össze füg gõ tá mo -
ga tás

0,0 4 512,1 0,0 4 512,1 4 512,1 4 510,6 1,5

22 He lyi ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs nok sá gok hi -
va tá sos ál lo má nyú tag jai elõ me ne te li és il let mény -
rend sze ré nek  2003. jú li us 1-jei mó do sí tá sá val
össze füg gõ tá mo ga tás

0,0 365,4 0,0 365,4 365,4 365,4 0,0

23 2003. ok tó ber15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se 0,0 2 508,3 0,0 2 508,3 2 508,3 2 508,3 0,0

Köz pon to sí tott elõ irány zat össze sen: 20 013,5 7 673,7 –53,4 7 620,3 27 633,8 34 652,5 –7 018,7
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5. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

A he lyi ön kor mány za ti szín ház i tá mo ga tá sok elõ irány za ta i nak és pénz for gal mi tel je sí té sé nek alakulása

A)  Épü let mû köd te té si hoz zá já ru lás

Mil lió fo rint ban

Ön kor mány zat
2003. évi

ere de ti
elõ irány zat

2003. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2003. évi 
tel je sí tés

 Bé kés Me gyei Ön kor mány zat (Jó kai Szín ház) 214,1 214,1 214,1

 He ves Me gyei Ön kor mány zat (Gár do nyi Gé za Szín ház) 199,9 199,9 199,9

 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat (Mó ricz Zsig mond Szín ház) 201,1 201,1 201,1

 Tol na Me gyei Ön kor mány zat (De uts che Büh ne) 52,9 52,9 52,9

 Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat (Pe tõ fi Szín ház) 211,7 211,7 211,7

 Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (He ve si Sán dor Szín ház) 205,9 205,9 205,9

 Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Cso ko nai Szín ház) 323,4 323,4 323,4

 Du na új vá ros Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Bar tók Szín ház) 70,6 70,6 70,6

 Gyõr Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 370,5 370,5 370,5

 Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Csi ky Ger gely Szín ház) 200,2 200,2 200,2

 Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Ka to na Jó zsef Szín ház) 196,7 196,7 196,7

 Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 288,2 288,2 288,2

 Pécs Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház, Har ma dik Szín ház) 317,6 317,6 317,6

 Sop ron Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Pe tõ fi Szín ház) 181,4 181,4 181,4

 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 344,9 344,9 344,9

 Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Vö rös marty Szín ház) 197,2 197,2 197,2

 Szol nok Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Szig li ge ti Szín ház) 213,5 213,5 213,5

 Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Já szai Ma ri Szín ház) 105,8 105,8 105,8

 Bu da örs Vá ro si Ön kor mány zat (Bu da ör si Já ték szín) 35,3 35,3 35,3

 Bu da pest Fõ vá ros VIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat (Bár ka Szín ház) 152,9 152,9 152,9

 Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke rü le ti Ön kor mány zat (Pin ce szín ház) 26,7 26,7 26,7

 Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Bp. Báb szín ház, Fõ vá ro si Ope rett szín ház, Jó zsef At ti la Szín ház,
Ka to na Jó zsef Szín ház, Ko lib ri Szín ház, Ma dách Szín ház, Mik ro szkóp Szín pad, Rad nó ti Mik lós
Szín ház, Thá lia Szín ház, Tra fó Kht., Új Szín ház, Vi dám Szín pad, Víg szín ház) 2889,6 2 889,6 2 889,6

 Össze sen: 7 000,1 7 000,1 7 000,1
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B)  Mû vé sze ti te vé keny ség ki adá sa i hoz va ló hoz zá já ru lás

Mil lió fo rint ban

Ön kor mány zat
2003. évi

ere de ti
elõ irány zat

2003. évi
mó do sí tott
elõ irány zat

2003. évi
tel je sí tés

Bé kés  Me gyei Ön kor mány zat (Jó kai Szín ház) 50,6 50,6

He ves Me gyei Ön kor mány zat (Gár do nyi Gé za Szín ház) 55,7 55,7

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat (Mó ricz Zsig mond Szín ház) 69,3 69,3

Tol na Me gyei Ön kor mány zat (De uts che Büh ne) 11,8 11,8

Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat (Pe tõ fi Szín ház) 42,9 42,9

Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Cso ko nai Szín ház) 140,1 140,1

Du na új vá ros Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Bar tók Szín ház) 39,5 39,5

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 209,2 209,2

Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Csi ky Ger gely Szín ház) 113,0 113,0

Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Ka to na Jó zsef Szín ház) 57,6 57,6

Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 91,0 91,0

Pécs Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház, Har ma dik Szín ház) 94,0 94,0

Sop ron Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Pe tõ fi Szín ház) 68,7 68,7

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Nem ze ti Szín ház) 231,1 231,1

Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Vö rös marty Szín ház) 95,2 95,2

Szol nok Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Szig li ge ti Szín ház) 88,1 88,1

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Já szai Ma ri Szín ház) 33,6 33,6

Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (He ve si Sán dor Szín ház) 47,0 47,0

Bu da örs Vá ro si Ön kor mány zat (Bu da ör si Já ték szín) 19,5 19,5

Bu da pest Fõ vá ros VIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat (Bár ka Szín ház ) 23,1 23,1

Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke rü le ti Ön kor mány zat (Pin ce szín ház ) 14,5 14,5

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Bp. Báb szín ház, Fõ vá ro si Ope rett szín ház, Jó zsef At ti la Szín ház,
Ka to na Jó zsef Szín ház, Ko lib ri Szín ház, Ma dách Szín ház, Mik ro szkóp Szín pad, Rad nó ti Mik lós
Szín ház, Thá lia Szín ház, Új Szín ház, Vi dám Szín pad, Víg szín ház) 904,5 904,5

 Össze sen: 2 500,0 2 500,0 2 500,0

C)  Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa

Mil lió fo rint ban

Önkormányzat
2003. évi

ere de ti
elõirányzat

2003. évi
módosított
elõ irány zat

2003. évi
teljesítés

Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros (Voj ti na Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros (Vas ka kas Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros (Ci ró ka Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros (Cso da ma lom Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros (Kö vér Bé la Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Vas Me gyei Ön kor mány zat (Me se bolt Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 He ves Me gyei Ön kor mány zat (Har le kin Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat (Ka bó ca Báb szín ház) 13,0 13,0 13,0

 Össze sen: 104,0 104,0 104,0
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D) Báb szín há zak mû vé sze ti mun ká já nak tá mo ga tá sa 

Mil lió fo rint ban

Önkormányzat
2003. évi

ere de ti
elõirányzat

2003. évi
módosított
elõ irány zat

2003. évi
teljesítés

He ves Me gyei Ön kor mány zat 22,0 22,0

Vas Me gyei Ön kor mány zat 31,2 31,2

Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat 21,2 21,2

Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 45,6 45,6

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 30,3 30,3

Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 29,9 29,9

Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 17,1 17,1

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 7,2 7,2

 Össze sen: 204,5 204,5 204,5

E)  Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa

Mil lió fo rint ban

Önkormányzat
2003. évi

ere de ti
elõirányzat

2003. évi
módosított
elõ irány zat

2003. évi
teljesítés

Sza bad té ri szín há zak

Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke r. Ön kor mány zat  (Fe renc vá ro si Nyá ri Já té kok Kht.) 25,0 25,0

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Sza bad Tér Szín ház Kht.) 7,0 7,0

Esz ter gom Vá ro si  Ön kor mány zat (Esz ter go mi Vár szín ház) 17,0 17,0

Gyu la Vá ro si  Ön kor mány zat (Gyu lai Vár szín ház) 30,5 30,5

Keszt hely Vá ro si Ön kor mány zat (Gold mark Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont és Nyá ri Szín ház) 12,0 12,0

Kis vár da Vá ro si Ön kor mány zat ( Kis vár dai Vár szín ház és Mû vé sze tek Ház a) 36,0 36,0

Kõ szeg Vá ro si Ön kor mány zat (Ju ri sics-vár Mû ve lõ dá si Köz pont és Vár szín ház) 10,0 10,0

Pécs Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Hor vát Szín ház, Pé csi Sza bad té ri Já té kok) 9,0 9,0

Pécs vá rad Vá ro si Ön kor mány zat (Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont) 1,5 1,5

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Sze ge di Nem ze ti Szín ház és Sza bad té ri Já té kok) 38,0 38,0

Szent end re Vá ro si Ön kor mány zat (Szent end rei Mû vé szet ma lom és Te át rum Kht.) 16,0 16,0

Vár pa lo ta Vá ro si Ön kor mány zat (Pan non Vár szín ház Kht.) 6,0 6,0

Zsám bék Nagy köz sé gi Ön kor mány zat (Zsám bé ki Szom ba tok  Nyá ri Szín ház és Mû ve lõ dé si Ház) 19,0 19,0

Za la Me gyei Ön kor mány zat (Za la Nyá ri Szín há zak Kht.) 8,0 8,0

Sza bad té ri szín há zak össze sen: 235,0 235,0 235,0

Nem ze ti sé gi szín há zak

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat (Re ne szánsz Ro ma Mû hely – Ci gány Szín ház i Tár su lás, 
Hó ki rály nõ Me se szín pad,  ,,Ta lál ko zás-Ma le dy pe” Kul tu rá lis Egye sü let)

12,0 12,0

Ló rév Köz sé gi Ön kor mány zat (Ma gyar or szá gi Szerb Szín ház Kht.) 28,0 28,0

Pécs Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat (Pé csi Hor vát Szín ház) 40 40

Nem ze ti sé gi szín há zak össze sen: 80,0 80,0 80,0
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Önkormányzat
2003. évi

ere de ti
elõirányzat

2003. évi
módosított
elõ irány zat

2003. évi
teljesítés

Szín ház i vál lal ko zá sok, al ter na tív szín ház i mû he lyek

Bo dajk Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 3,0 3,0

Bu da ke szi Vá ro si Ön kor mány zat 1,0 1,0

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 146,9 146,9

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke r. Ön kor mány zat 5,0 5,0

Bu da pest Fõ vá ros VI. Ke r. Ön kor mány zat 0,5 0,5

Bu da pest Fõ vá ros IX. Ke r. Ön kor mány zat 2,7 2,7

Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke r. Ön kor mány zat 0,7 0,7

Bu da pest Fõ vá ros XVI. Ke r. Ön kor mány zat 2,0 2,0

Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke r. Ön kor mány zat 4,0 4,0

Bu da pest Fõ vá ros XVIII. Ke r. Ön kor mány zat 0,8 0,8

Cell dö mölk Vá ro si Ön kor mány zat 4,0 4,0

Cser kút Köz sé gi Ön kor mány zat 0,8 0,8

Du na ke szi Vá ro si Ön kor mány zat 1,0 1,0

Eger Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat 0,8 0,8

Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat 0,4 0,4

Kör mend Vá ro si Ön kor mány zat 0,5 0,5

Nyír bá tor Vá ro si Ön kor mány zat 1,0 1,0

Pécs Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat 4,0 4,0

Szar vas Vá ro si Ön kor mány zat 2,0 2,0

Sze ged Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat   11,0 11,0

Szol nok Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat 3,0 3,0

Ve res egy ház Vá ro si Ön kor mány zat 4,0 4,0

Vi gánt pe tend Köz sé gi Ön kor mány zat 0,9 0,9

Szín ház i vál lal ko zá sok, al ter na tív szín ház i mû he lyek össze sen: 200,0 200,0 200,0

Al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 81,7 81,7

Bu da pest Fõ vá ros III. Ke r. Ön kor mány zat 1,5 1,5

Bu da pest Fõ vá ros XVIII. Ke r. Ön kor mány zat 3,0 3,0

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ro si Ön kor mány zat 3,0 3,0

Jász be rény Vá ro si Ön kor mány zat 0,8 0,8

Al ter na tív tánc- és moz gás szín há zi mû he lyek: 90,0 90,0 90,0

Össze sen: 605,0 605,0 605,0
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6. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez
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Címzett és céltámogatás 2003. évi elõirányzatának és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

millió forintban

Maradvány
január 1-én

Évközi
módositás

Pénzforgalmi teljesítés
(Támogatás folyósítása – visszafizetés)

2003. december 31-én rendelkezésre állt

korábbi évek
lekötött elõ-
irányzatából:

2002. évben
le nem kötött
elõirányzat-

maradványból:

Összesen:

Eredeti
Elõirányzat

Költségvetési
Törvény szerint Országgyûlés

hatáskörben
( + / – )

Fejezeti
hatáskörben

( + / – )

lekötött
elõirányzat-

maradványból

eredeti
elõirányzatból és

le nem kötött
elõirányzat-

maradványból

Összesen:

Módositott
elõirányzat
dec.31-én lekötött

elõirányzat-
maradványból

eredeti
elõirányzatból és

le nem kötött
elõirányzat-

maradványból

Összesen:
felszabadult
elõirányzat

és fel nem osztott keret

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=7+8 10=2+4+5+6+7a) 11=1-7 12=2+4+5+6-8 13=11+12 14

a) 2 029,7 1 2 452,1 3 22 073,4 33 073,1 55 146,5 100,9 5

b) 0 -2 222,0 2 -208,9 4 0,0 -33,6 -33,6
34 447,8 2 029,7 36 477,5 56 505,0 -2 222,0 2 243,2 22 073,4 33 039,5 55 112,9 80 629,3 12 374,4 25 516,4 37 890,8 100,9

1 981,6 : 2002. II. félévi lemondásokból, elõirányzat-átcsoportosításból felhasználható keret
27,6 : 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege
20,5 : 2002-ben fel nem osztott elõirányzat

1 2 029,7 : Elõzõ évrõl áthozott felosztható keret mindösszesen

2 222,0 : a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti elõirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet "ISPA támogatásokból megvalósuló programok" elõirányzatra
2 2 222,0 A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi elõirányzat-átcsoportosítás végrehajtása Országgyûlés hatáskörben mindösszesen

131,6 : A tárgyévet megelõzõen igénybevett támogatások tárgyév elsõ félévében visszafizetett összege (Áht.101.§ (5) bek.)
1 448,1 :2003. elsõ félévében lemondással felszabadult - maradványt növelõ - elõirányzat részeként a Cct. ). 9. § (2)  bekezdés szerinti  céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítõ jegyzéke) 2003. évi üteme fedezetének

698,0 : a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti maradványt érintõ átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet "ISPA támogatásokból megvalósuló programok" elõirányzatra
174,4 : Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi elõirányzat-átcsoportosítás "vis maior tartalék"-ra maradványból történt átcsoportosítás fedezeteként.

3 2 452,1 A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi elõirányzatemelés fejezeti hatáskörben mindösszesen

4 208,9 : Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi elõirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben "Vis maior tartalékra".

80,9 : 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret
20,0 : 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege

5 100,9 : Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen
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A céljellegû decentralizált támogatás elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

2003. január 1-jén rendelkezésre áll Elõirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2003.december 31-én rendelkezésre áll

Évközi
elõirányzat-
módosítás

Támogatási
jogcím Döntéssel

lekötött
elõirányzatból

Döntéssel le
nem kötött

elõirányzatból
Összesen

Tárgyévi
Költségvetési

Törvény szerinti
eredeti

elõirányzat
Kormányzati

és fejezeti
hatáskörben

December 31-én
módosított

költségvetési
elõirányzat

Döntéssel
lekötött

elõirányzat
maradványból

Eredeti
elõirányzatból

+döntéssel
le nem kötött
elõirányzat

maradványból

Összes
teljesítés

Döntéssel
lekötött

elõirányzatból

Döntéssel le nem
kötött

elõirányzatból
Összesen

1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11

Felhalmozás
és Vis maior 2 293,5 527,5 2 821,0 6 300,0 5,1 8 918,0 2 085,4 4 156,6 6 242,0 208,1 2 676,0 2 884,1

ebbõl:
Vis maior 0,0 1 141,4 1 141,4 0,0

Vis maior
tartalék 0,0 41,8 41,8 243,9 1 482,3 1 768,0 0,0 1 768,0 1 768,0 0,0 0,0 0,0

Céljellegû
decentralizált
támogatás
összesen 2 293,5 569,3 2 862,8 6 543,9 1 487,4 10 686,0 2 085,4 5 924,6 8 010,0 208,1 2 676,0 2 884,1

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás költségvetési elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

millió forintban

Elõirányzatok Teljesítés 2003. december 31-én rendelkezésre áll

2003. január
1-jén rendelke-
zésre áll a 2002.
évi zárszáma-
dási törvény

alapján

Költségvetési
Törvény szerinti

eredeti
elõirányzat

Évközi
elõirányzat-
módosítás

Maradány-
Felhasználás
elõirányza-

tosítása

Módosított
elõirányzat

Elõzõ évek
marad-

ványából

Tárgyévi
elõirány-

zatból
Összesen

Elõzõ évek
marad-

ványából

Tárgyévi
elõirány-

zatból
ÖsszesenKöltség-

vetési év

1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a-4 8=2-5 9=7+8

2003. 4 945,8 10 573,0 13,4 3 899,8 14 486,2 3 887,9 5 725,6 9 613,5 1 071,3 4 847,4 5 918,7



9. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

He lyi ön kor mány za ti hi va tá sos tûz ol tó sá gok
költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma zó tá mo ga tá sa

Mil lió fo rint ban

Ön kor mány zat
2003. évi ere de ti

elõ irány zat*
2003. évi 
tel je sí tés

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat 5 725,9 5 725,9

Pécs Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 254,7 254,7

Kom ló Vá ro si Ön kor mány zat 258,0 258,0

Mo hács Vá ro si Ön kor mány zat 271,6 271,6

Sik lós Vá ro si Ön kor mány zat 294,9 294,9

Szi get vár Vá ro si Ön kor mány zat 307,4 307,4

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 323,9 323,9

Baja Vá ro si Ön kor mány zat 330,0 330,0

Ka lo csa Vá ro si Ön kor mány zat 341,4 341,4

Kis kõ rös Vá ro si Ön kor mány zat 352,2 352,2

Kis kun fél egy há za Vá ro si Ön kor mány zat 365,4 365,4

Kis kun ha las Vá ro si Ön kor mány zat 368,5 368,5

Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 375,0 375,0

Gyu la Vá ro si Ön kor mány zat 412,9 412,9

Me zõ ko vács há za Vá ro si Ön kor mány zat 422,9 422,9

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat 452,5 452,5

Szar vas Vá ro si Ön kor mány zat 478,4 478,4

Szeg ha lom Vá ro si Ön kor mány zat 532,8 532,8

Mis kolc Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 536,2 536,2

Encs Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Ka zinc bar ci ka Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Me zõ kö vesd Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Ózd Vá ro si Ön kor mány zat 107,0 107,0

Sá to ral ja új hely Vá ro si Ön kor mány zat 147,1 147,1

Szend rõ Vá ro si Ön kor mány zat 161,4 161,4

Sze rencs Vá ro si Ön kor mány zat 201,5 201,5

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Sze ged Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 152,6 152,6

Csong rád Vá ro si Ön kor mány zat 199,2 199,2

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 200,2 200,2

Makó Vá ro si Ön kor mány zat 222,0 222,0

Szen tes Vá ro si Ön kor mány zat 223,1 223,1

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 226,1 226,1

Bics ke Vá ro si Ön kor mány zat 232,2 232,2

Du na új vá ros Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Mór Vá ro si Ön kor mány zat 149,2 149,2

Sár bo gárd Vá ro si Ön kor mány zat 189,7 189,7
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Ön kor mány zat
2003. évi ere de ti

elõ irány zat*
2003. évi 
tel je sí tés

Gyõr Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 193,7 193,7

Csor na Vá ro si Ön kor mány zat 203,1 203,1

Ka pu vár Vá ro si Ön kor mány zat 206,4 206,4

Mo son ma gya ró vár Vá ro si Ön kor mány zat 211,6 211,6

Sop ron Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 262,1 262,1

Deb re cen Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Be rettyó új fa lu Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Haj dú bö ször mény Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Haj dú ná nás Vá ro si Ön kor mány zat 128,3 128,3

Haj dú szo bosz ló Vá ro si Ön kor mány zat 133,8 133,8

Püs pök la dány Vá ro si Ön kor mány zat 148,6 148,6

Eger Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 163,0 163,0

Fü ze sa bony Vá ro si Ön kor mány zat 180,4 180,4

Gyön gyös Vá ro si Ön kor mány zat 196,7 196,7

Hat van Vá ro si Ön kor mány zat 201,0 201,0

He ves Vá ro si Ön kor mány zat 227,5 227,5

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 234,1 234,1

Esz ter gom Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Ko má rom Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Nyer ges új fa lu Vá ro si Ön kor mány zat 168,7 168,7

Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 192,7 192,7

Ba las sa gyar mat Vá ro si Ön kor mány zat 193,9 193,9

Pász tó Vá ro si Ön kor mány zat 194,2 194,2

Rét ság Vá ro si Ön kor mány zat 208,1 208,1

Ceg léd Vá ro si Ön kor mány zat 228,2 228,2

Da bas Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Érd Vá ro si Ön kor mány zat 191,3 191,3

Gö döl lõ Vá ro si Ön kor mány zat 213,7 213,7

Mo nor Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Nagy ká ta Vá ro si Ön kor mány zat 180,7 180,7

Nagy kõ rös Vá ro si Ön kor mány zat 190,2 190,2

Rác ke ve Vá ro si Ön kor mány zat 199,5 199,5

Szent end re Vá ro si Ön kor mány zat 204,1 204,1

Szi get szent mik lós Vá ro si Ön kor mány zat 228,3 228,3

Vác Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 125,5 125,5

Barcs Vá ro si Ön kor mány zat 135,4 135,4

Mar ca li Vá ro si Ön kor mány zat 136,9 136,9

Nagy atád Vá ro si Ön kor mány zat 160,5 160,5

Sió fok Vá ro si Ön kor mány zat 185,2 185,2

Nyír egy há za Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 186,1 186,1

Fe hér gyar mat Vá ro si Ön kor mány zat 408,7 408,7
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Ön kor mány zat
2003. évi ere de ti

elõ irány zat*
2003. évi 
tel je sí tés

Kis vár da Vá ro si Ön kor mány zat 14,6 14,6

Má té szal ka Vá ro si Ön kor mány zat 148,3 148,3

Nyír bá tor Vá ro si Ön kor mány zat 196,1 196,1

Vá sá ros na mény Vá ro si Ön kor mány zat 197,7 197,7

Zá hony Vá ro si Ön kor mány zat 233,1 233,1

Szol nok Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 138,1 138,1

Jász be rény Vá ro si Ön kor mány zat 153,1 153,1

Kar cag Vá ro si Ön kor mány zat 158,6 158,6

Kun szent már ton Vá ro si Ön kor mány zat 197,7 197,7

Me zõ túr Vá ro si Ön kor mány zat 210,4 210,4

Ti sza fü red Vá ro si Ön kor mány zat 270,7 270,7

Szek szárd Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 201,0 201,0

Bony hád Vá ro si Ön kor mány zat 239,6 239,6

Dom bó vár Vá ro si Ön kor mány zat 135,5 135,5

Paks Vá ro si Ön kor mány zat 148,0 148,0

Ta má si Vá ro si Ön kor mány zat 168,6 168,6

Szom bat hely Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 169,6 169,6

Cell dö mölk Vá ro si Ön kor mány zat 180,2 180,2

Kör mend Vá ro si Ön kor mány zat 136,5 136,5

Kõ szeg Vá ro si Ön kor mány zat 154,8 154,8

Sár vár Vá ro si Ön kor mány zat 200,9 200,9

Veszp rém Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Ajka Vá ro si Ön kor mány zat 116,5 116,5

Ba la ton fûz fõ Vá ro si Ön kor mány zat 156,8 156,8

Pápa Vá ro si Ön kor mány zat 204,5 204,5

Ba da csony to maj Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 197,3 197,3

Pét für dõ Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 14,6 14,6

Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 247,0 247,0

Keszt hely Vá ro si Ön kor mány zat 151,7 151,7

Len ti Vá ro si Ön kor mány zat 19,4 19,4

Le te nye Vá ro si Ön kor mány zat 184,7 184,7

Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ro si Ön kor mány zat 197,5 197,5

Za la szentg rót Vá ro si Ön kor mány zat 289,9 289,9

Össze sen: 27 099,5 27 099,5

* A mó do sí tott elõ irány zat meg egye zik az ere de ti elõ irány zat tal.
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LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP

1 Ak tív fog lal koz ta tá si esz kö zök
1 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok 47 980,3 53 464,6
3 Ak tív fog lal koz ta tá si esz kö zök tar ta lék 2 360,0

2 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek 18 231,0 15 296,6
3 Mun ka nél kü li el lá tá sok 68 176,0 68 364,3
4 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 200,0 200,7
5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 1 700,0 3 419,7
6 Re ha bi li tá ci ós célú ki fi ze té sek

6 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás 2 926,6 2 843,0
7 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 16 900,0 16 900,0

7 Az alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 271,2 300,2
8 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû kö dé se és fej lesz té se

1 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz 18 043,7 19 735,4
2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 250,0 1 233,7
3 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat PHARE prog ram társ fi nan szí ro zás 600,0 600,0

9 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 206,0 206,0
11 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség nek pénz esz közátadás 398,6 398,6
12 TB alap nak át adás 1 000,0 1 357,8
22 Mun ka adói já ru lék 143 195,8 146 185,6
23 Mun ka vál la lói já ru lék 46 100,0 47 141,3
26 Egyéb be vé tel 1 400,0 4 182,5
27 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 2 776,6 3 284,1
28 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se 150,0 197,9
31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 18 191,0 19 470,2
32 Szak kép zé si ka mat men tes köl csön vissza fi ze té se 40,0 48,0
33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 900,0 236,8
34 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si befizetés

1 Mun ka nél kü li já ra dék ból ki ke rü lõ ak tív ko rú ak rend sze res szo ciá lis se gé lye zé se 18 510,0 18 510,0
2 Köz cé lú mun ka vég zés ki adá sa i ra 13 000,0 13 000,0
3 Mun ka nél kü li el lá tó rend szer át ala kí tás hoz kö tõ dõ igaz ga tá si fel ada tok 1 000,0 1 000,0

1–34. cím össze sen: 212 753,4 212 753,4 216 830,6 220 746,4 3 915,8

50 A Mun ka erõ pi a ci Alap füg gõ és át fu tó té te lei
1 Füg gõ té te lek (MPA) 0,2 224,2
6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 4 139,8

Össze sen: 212 753,4 212 753,4 220 970,6 220 970,6
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõkészítése

1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 5 237,6 4 787,0

2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 1 060,5 1 015,0

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 498,6 465,8

3 Nuk le á ris elõ ké szí té si és le bo nyo lí tá si feladatok

1 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak bõ ví té se 256,0 405,4

3 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak fel újí tá sa 156,5 43,3

4 Hul la dék tá ro lók és RHK Kht. mû köd te té se

1 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló já nak mû köd te té se 683,0 683,0

2 RHK Kht. mû köd te té si költ sé ge és a püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló üze mel te té se 1 035,0 1 003,4

5 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség 233,0 226,2

6 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra 413,5 503,4

7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 51,0 51,0

8 Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té sei

1 Pak si Atom erõ mû Rt. 21 081,5 21 081,5

9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5 8,8

10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 2 448,4 2 612,9

1–10. cím össze sen: 9 624,7 23 536,4 13 911,7 9 183,5 23 703,2 14 519,7

50 A Köz pon ti Nuk le á ris Alap füg gõ és át fu tó té te lei

1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 13 911,7 14 519,7

Össze sen: 23 536,4 23 536,4 23 703,2 23 703,2

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 10,0

2 Költ ség ve té si tá mo ga tás 100,0

3 Mû kö dé si ki adá sok 110,0 2,5

4 Egyéb be vé tel 113,3

1–4. cím össze sen: 110,0 110,0 2,5 113,3 110,8

50 WMA füg gõ és át fu tó té te lei

1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 110,8

Össze sen: 110,0 110,0 113,3 113,3
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló bevételek

1 Mun kál ta tói nyug díj biz to sí tá si já ru lék 972 979,2 950 186,5

2 Biz to sí tot ti nyug díj já ru lék

1 Biz to sí tott ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 193 936,6 198 567,7

2 Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 27 382,9 33 808,4

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

1 Rok kant sá gi nyug el lá tás 542,0 299,4

2 Pénz tár ta gok vissza lé pé se 9 100,6

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

2 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 1 156,8 1 405,1

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 69,5 193,8

8 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni nyug díj biz to sí tá si és nyugdíjjárulék

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet bõl 1 154,3 1 130,1

2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet bõl 728,8 1 149,2

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet tõl 12 025,0 12 025,0

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 9 972,0 8 784,4

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium  fe je zet tõl 1 738,0 1 694,5

4 Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet tõl 562,0 562,0

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 577,0 577,0

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 5 714,5 5 763,1

6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés 19 240,0 19 240,0

4 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás 130 517,5 130 517,5

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás 115 912,6 115 912,6

7 Nyug díj biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb bevételek

3 Ki fi ze té sek vissza té rü lé se és egyéb be vé te lek 5 924,5 8 399,9

2 Nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

1 Nyug el lá tá sok

1 Öreg sé gi nyug díj 1 012 817,8 1 037 602,2

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 235 030,8 241 681,6

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 193 406,7 198 280,6

4 Egy össze gû mél tá nyos sá gi ki fi ze té sek

1 Mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás 100,0

3 Mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug díj eme lés 900,0

5 Egy sze ri nyug díj jut ta tás 66,8

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 28 800,0 30 013,2



4 Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb ki adá sok

2 Pos ta költ sé gek és egyéb ki adá sok 3 813,5 4 146,3

3 Va gyon gaz dál ko dás

1 El lá tá sok fe de ze té re szol gá ló va gyon gaz dál ko dás

1 Já ru lék tar to zás fe jé ben át vett va gyon 15,0 33,0 10,2 58,4

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 8,0 3,2 28,0

3 Pos ta bank 922,3 898,6

1–3. cím össze sen: 1 475 814,1 1 500 166,2 1 512 702,7 1 499 403,2

5 Nyug díj biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõirányzatok

1 Köz pon ti hi va ta li szerv 21 526,0 22 272,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 295,1 1 596,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 442,4 10 681,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 231,2 3 420,4

3 Do lo gi ki adá sok 4 426,6 4 211,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 63,4

6 Ka mat fi ze té sek 160,0 133,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 53,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 738,9 5 919,4

2 Fel újí tás 357,0 217,3

3 Köl csö nök 450,0 505,3 40,8

2 Igaz ga tá si szer vek 1 972,7 2 310,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 351,2 173,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 621,5 1 997,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0

3 Köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok

9 EU-hoz való csat la ko zás tár sa da lom biz to sí tá si nem ze ti prog ram jai 
      és kor mány za ti feladatai

2 Tá mo ga tás sal fe de zett prog ram rész 132,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 57,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18,5

3 Do lo gi ki adá sok 45,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,5
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10 Il let mény gaz dál ko dás el kü lö ní tett elõ irány za ta 721,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 546,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 174,9

5. cím össze sen: 25 647,2 1 295,1 24 352,1 27 399,9 1 690,9 24 583,1

LXXI. fe je zet össze sen: 1 501 461,3 1 501 461,3 24 352,1 1 540 102,6 1 501 094,1 24 583,1

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 501 461,3 1 540 102,6

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 501 461,3 1 501 094,1

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 –39 008,5
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló bevételek
1 Mun kál ta tói egész ség biz to sí tá si já ru lék 585 778,3 580 650,0
2 Biz to sí tot ti egész ség biz to sí tá si járulék

1 Biz to sí tott ál tal fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék 141 978,7 142 717,2
3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Bal ese ti já ru lék 1 803,0 1 847,8
2 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 853,0 807,0
4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 21 460,0 21 382,6
5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 53,7 200,2
8 Sor ka to nai és pol gá ri szol gá la tot tel je sí tõk utá ni egész ség biz to sí tá si járulék

1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet bõl 480,5 480,5
2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet bõl 302,5 541,9

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás
1 Hon vé del mi Mi nisz té rium fe je zet tõl 275,0 275,0
2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 923,0 813,1
3 Igaz ság ügyi Mi nisz té rium  fe je zet tõl 152,0 148,2
4 Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet tõl 28,0 30,3
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5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 13,0 13,0
4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 159 255,8 151 153,1
2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 16 274,0 22 161,6

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 4 108,1 4 443,3
6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

1 Ter hes ség meg sza kí tás sal kap cso la tos költ ség ve té si té rí tés 1 100,0 1 100,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lás 3 300,0 3 300,0
6 Köz pon ti költ ség ve tés bõl át adott pénz esz köz 36 028,1 36 028,1
8 GYED fo lyó sí tás ki adá sa i nak meg té rí té se a köz pon ti költ ség ve tés bõl 44 000,0 45 560,0

7 Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb bevételek
1 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja 610,0 604,9
2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 2 948,3 1 210,3
3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 1 804,3 8 082,5
8 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ el lá tá sok meg té rí té se 370,0 83,8
10 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té se 0,7

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai
1 Nyug el lá tá sok

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 200 183,9 202 532,4
3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 6 856,6 7 327,5
5 Egy sze ri nyug díj jut ta tás 31,2
6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 4 000,0 3 997,2

2 Egész ség biz to sí tás pénz beli el lá tá sai
1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 16 355,0 20 206,8
2 Táp pénz

1 Táp pénz 75 204,0 89 199,8
2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 080,0 2 692,9
3 Bal ese ti táp pénz 7 272,0 7 043,6

3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek
1 Kül föl di gyógy ke ze lés 607,0 544,1
4 Egy sze ri szo ciá lis se gély 405,0 405,4

4 Kár té rí té si já ra dék 1 298,0 1 208,8
5 Bal ese ti já ra dék 5 543,7 5 604,7
6 Gyer mek gon do zá si díj 44 000,0 45 588,9

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok
1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

1 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás 46 206,6 58 105,7
2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 10 602,5 13 789,5
3 Fo gá sza ti el lá tás 16 556,1 20 496,2
4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 8 216,9 10 107,3
5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 4 864,7 6 013,9
6 Já ró be teg-szak el lá tás 77 984,5 96 528,7
7 CT, MRI 8 707,4 10 734,6
8 Mû ve se ke ze lés 13 440,4 15 895,8
9 Házi szak ápo lás 1 871,8 2 235,8
10 Fek võ be teg-szak el lá tás 301 200,4 373 831,6
11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 550,6
13 Cél elõ irány za tok 132 812,4 15 274,1
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2 Gyógy für dõ-szol gál ta tás 5 434,7 4 463,3

3 Anya tej-el lá tás 300,2 276,4

4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 223 644,2 233 784,0

2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 16 688,1 16 647,7

3 Vény ke ze lé si díj 1 640,0 1 386,3

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 34 956,7 34 957,5

6 Uta zá si költ ség té rí tés 4 559,5 4 750,1

7 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok kiadásai

1 Nem zet kö zi egyez mé nyek bõl ere dõ ki adá sok 885,2 975,8

2 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 139,0 75,5

4 Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb ki adá sok

1 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés 930,0 1 147,5

2 Pos ta költ ség és egyéb ki adá sok 2 028,2 3 396,5

3 Va gyon gaz dál ko dás

1 El lá tá sok fe de zé sé re szol gá ló va gyon gaz dál ko dá si költségvetés

1 Já ru lék tar to zás fe jé ben át vett va gyon 7,8 18,0 7,5 22,8

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 6,6 12,0 46,3 32,4

3 Pos ta bank 235,6 359,4

1–3. cím össze sen: 1 279 275,3 1 023 929,3 1 311 670,3 1 023 690,3

5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõirányzatok

1 Köz pon ti hi va ta li szerv 15 604,9 16 297,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 97,4 394,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 662,3 9 318,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 909,7 3 147,7

3 Do lo gi ki adá sok 2 452,3 2 469,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 6,1

6 Ka mat fi ze té sek 225,0 205,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0 124,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 711,5 1 491,5

2 Fel újí tás 140,5 37,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0

3 Köl csö nök 601,0 674,5 56,8
2 Igaz ga tá si szer vek 5 314,0 5 505,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 776,8 1 037,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 829,2 2 000,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 480,2 589,9

3 Do lo gi ki adá sok 3 398,6 3 413,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 105,0 128,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 282,7 224,6

2 Fel újí tás 205,1 121,6

3 Köl csö nök 4,6 4,6
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3 Köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
9 EU-hoz való csat la ko zás tár sa da lom biz to sí tá si nem ze ti prog ram jai  

     és kor mány za ti feladatai
2 Tá mo ga tás sal fe de zett prog ram rész 132,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 60,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,2
3 Do lo gi ki adá sok 33,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0

10 Il let mény gaz dál ko dás el kü lö ní tett elõ irány za ta 752,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 570,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 182,4

5. cím össze sen: 22 793,1 989,2 21 803,9 23 725,8 1 746,9 21 802,9

LXXII. fe je zet össze sen: 1 302 068,4 1 024 918,5 21 803,9 1 335 396,1 1 025 437,2 21 802,9

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 302 068,4 1 335 396,1

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 024 918,5 1 025 437,2

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –277 149,9 –309 958,9
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13. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez
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A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2003. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE

Millió forintban

B E V É T E L E K
2003. évi törvényi

módosított
elõirányzat

2003. évi
teljesítés

K I A D Á S O K

2003. évi
törvényi

módosított
elõirányzat

2003. évi
teljesítés

 ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 558 757,5 1 530 836,5 Nyugellátások

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 363 840,2 384 493,3   Öregségi nyugdíj 1 012 817,8 1 037 602,2

Egyéb járulékok és hozzájárulások 54 327,1 54 060,7   Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 435 214,7 444 214,0

Egészségügyi hozzájárulás 175 529,8 173 314,7   Hozzátartozói nyugellátás 200 263,3 205 608,1

Késedelmi pótlék, bírság 9 822,6 10 206,4   Méltányossági kifizetések 33 800,0 34 010,4

Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 301 698,2 301 698,2   Egyszeri nyugdíj-juttatás 98,0

Központi költségvetési hozzájárulások 48 400,0 49 960,0 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 153 764,7 172 495,0

Egyéb bevételek 11 657,1 18 382,1 Természetbeni ellátások 911 261,9 920 329,8

Egyéb kiadások 6 771,7 8 690,3

Összesen: 2 524 032,5 2 522 951,9 Összesen: 2 753 894,1 2 823 047,8

 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 63,0 141,6   VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 1 195,3 1 325,2

 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 284,3 3 437,8   TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 48 440,3 51 125,7

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 2 526 379,8 2 526 531,3  KIADÁSI FÕÖSSZEG: 2 803 529,7 2 875 498,7

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 277 149,9 348 967,4



14. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sai, tar ta lék fel töl té se

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés
2003. évi

elõ irány zat

Elõ irány zat-
mó do sí tás
a 2003. évi

XCV. tör vény
sze rint

Elõ irány zat-
mó do sí tás
 mi nisz te ri

ha tás kör ben* 

2003. évi 
mó do sí tott
elõ irány zat

2003. évi
tel je sí tés

I. A kor mány za ti szek tor hi á nyát nö ve lõ rá for dí tá sok 25 300,0 5 700,0 0,0 31 000,0 34 198,7
1. Rá for dí tá sok az 1995. évi XXXIX. tv. alap ján 11 050,0 –2 500,0 –60,0 8 490,0 6 898,0
a) a hoz zá ren delt va gyon, to váb bá az ér té ke sí tés re és az ér té ke sí té sig tör té nõ 

ke ze lés re át vett va gyon ér té ke sí té se elõ ké szí té sé nek költ sé gei, az ér té ke -
sí tés sel kap cso lat ban fel me rü lõ ki adá sok, dí jak [1. § (9)–(10) bek., 23. §
(1) bek. a) és f) pon tok] 4 000,0 4 000,0 2 822,4

b) va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sok [23. § (1) bek. e) pont] 1 500,0 –244,0 1 256,0 954,0
c) a hoz zá ren delt va gyon ba tar to zó tár sa sá gok tá mo ga tá sa [23. § (1) bek.

g) pont], for rás át adás, ka mat át vál la lás, vál ság ke ze lés 550,0 +184,0 734,0 621,6
d) az ÁPV Rt. mû kö dé si költ sé gei [23. § (1) bek. h) pont] 5 000,0 –2 500,0 2 500,0 2 500,0
2. Egyéb rá for dí tá sok 14 250,0 +8 200,0 +60,0 22 510,0 27 300,7
a) osz ta lék-be fi ze té si kö te le zett ség a köz pon ti költ ség ve tés felé 8 000,0 8 000,0 14 089,3
b) az ÁPV Rt. és a jog elõ dök port fó li ó já ba tar to zó vál la la tok, tár sa sá gok,

illetve egyéb va gyon tár gyak ese tén az ál lam tu laj do no si fe le lõs sé gé vel
kap cso la tos kör nye zet vé del mi fel ada tok fi nan szí ro zá sa 3 000,0 3 000,0 2 999,5

c) a volt szov jet in gat la nok kör nye zet vé del mi kár el há rí tá sa 1 000,0 1 000,0 767,6
d) a HM-tól át vett va gyon ele mek ke ze lé sé vel és ér té ke sí té sé vel kap cso la tos

rá for dí tá sok 2 000,0 2 000,0 1 684,3
e) va gyon tár gyak vá sár lá sa 250,0 +400,0 –150,0 500,0 0,0
f) a pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki -

fizetések 0,0 +7 800,0 +210,0 8 010,0 7 760,0
II. A kor mány za ti szek tor hi á nyát nem érin tõ rá for dí tá sok 73 760,0 +11 088,0 0,0 84 848,0 84 035,0

1. A pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos reorganizá ciós célú ki -
fi ze té sek 10 700,0 –6 800,0 3 900,0 3 844,5

2. Üz le ti célú be fek te té sek 6 350,0 6 350,0 5 727,5
3. Kár pót lá si jegy be vo ná sa 19 000,0 –10 274,0 8 726,0 8 232,4
4. Ré sze se dé sek vá sár lá sa az MFB Rt.-tõl 20 000,0 –20 000,0 0,0 0,0
4. Va gyon tár gyak vá sár lá sa +13 420,0 13 420,0 13 420,0
5. Pri va ti zá ci ós tar ta lék fel töl té se 8 685,0 –1 185,0 7 500,0 7 857,7
6. Rész vé ny át he lye zé se a pri va ti zá ci ós tar ta lék ból kész pénz el le né ben 9 025,0 +35 927,0 44 952,0 44 952,9

Rá for dí tá sok össze sen 99 060,0 +16 788,0 0,0 115 848,0 118 233,7

* A Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2002. évi LXII. tör vény 5. §-ának (8) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pri va ti zá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá val az ÁPV Rt.
 elõirányzat-átcsoportosítást haj tott vég re a kor mány za ti szek tor hi á nyát nö ve lõ ki adá si cso por ton be lül.
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15. szá mú mel lék let a 2004. évi C. tör vény hez

,,13. szá mú mel lék let a 2003. évi CXVI. tör vény hez

Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel
összefüggõ ráfordításai, tartalékfeltöltése

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés
2004. évi

elõ irány zat

I. A kor mány za ti szek tor hi á nyát érin tõ rá for dí tá sok 49 289,0

1. Rá for dí tá sok az 1995. évi XXXIX. tv. alap ján 15 659,0

a) a hoz zá ren delt va gyon, to váb bá az ér té ke sí tés re és az ér té ke sí té sig tör té nõ ke ze lés re át vett
va gyon ér té ke sí té se elõ ké szí té sé nek költ sé gei, az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban fel me rü lõ ki -
adá sok, dí jak [23. § (1) bek. a) és f) pon tok, 24/B. §] 4 000,0

b) va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sok [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 4 009,0

c) a hoz zá ren delt va gyon ba tar to zó tár sa sá gok tá mo ga tá sa [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], for -
rás át adás, ka mat át vál la lás, vál ság ke ze lés 3 000,0

d) az ÁPV Rt. mû kö dé si költ sé gei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 4 000,0

e) a pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki fi ze té sek 650,0

2. Egyéb rá for dí tá sok 33 630,0

a) osz ta lék-be fi ze té si kö te le zett ség a köz pon ti költ ség ve tés felé 24 977,0

b) az ÁPV Rt. és a jog elõ dök port fó li ó já ba tar to zó vál la la tok, tár sa sá gok, illetve egyéb
vagyon tárgyak ese tén az ál lam tu laj do no si fe le lõs sé gé vel kap cso la tos kör nye zet vé del mi
 feladatok fi nan szí ro zá sa 7 505,0

c) a volt szov jet in gat la nok kör nye zet vé del mi kár el há rí tá sa 1 148,0

II. A kor mány za ti szek tor hi á nyát nem érin tõ rá for dí tá sok 145 254,0

1. A pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki fi ze té sek 4 364,0

2. Üz le ti célú be fek te té sek 24 372,0

3. Va gyon tár gyak vá sár lá sa 97 669,0

4. Pri va ti zá ci ós tar ta lék fel töl té se 18 000,0

5. Kár pót lá si jegy be vo ná sa 849,0

Rá for dí tá sok össze sen 194 543,0

                                                                                           ”

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1—3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2004. évi éves elõ fi ze té si díj: 73 140 Ft. Egy pél dány ára: 161 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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