
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,

2005. no vem ber 11.,

péntek

148. szám

Ára: 4048,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2005: CXVIII. t v. A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az állam -
ház tartás há rom éves ke re te i rõl  szóló tör vény végrehaj -
tásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8324

104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM e. r. A nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi ál la tok ról, va la -
mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti lal mi idõk rõl  szóló
73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról. . . 8521

29/2005. (XI. 11.) NKÖM r. A nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re ha tás kö ré be tar to zó szak -
képesítések meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re
feljogosított intézményekrõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8521

72/2005. (XI. 11.) ME h. He lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá sok biz to sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . 8524

Tá jé koz ta tó az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2005. szep tem -
ber 27-i ülé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8524

A BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
közleménye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8525

He lyes bí tés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8526



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2005. évi CXVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl
és az államháztartás három éves kereteirõl  szóló

tör vény 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 2004. évi költség -
vetésérõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló
– mó do sí tott – 2003. évi CXVI. tör vény (a továb biak ban:
Költ ség ve té si Tör vé ny) vég re haj tá sá ról, a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gi szer ve ze tek költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról
 szóló 33/2004. (IV. 19.) OGY ha tá ro zat ban, az or szá gos
nép sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló 46/2004. (V. 18.) OGY
ha tá ro zat ban, a köz szol gá la ti mé dia rész vény tár sa sá gok
struk tú ra át ala kí tá sá nak tá mo ga tá sá ról  szóló 62/2004.
(VI. 14.) OGY ha tá ro zat ban és az or szá gos nép sza va zás
el ren de lé sé rõl  szóló 82/2004. (IX. 15.) 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 2004. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A fõösszegek

1. § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. 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, valamint a hi tel fel vé te lek nél kül –

a) 5 333 097,5 mil lió fo rint, azaz öt mil lió-há rom száz -
har minc há rom ezer-ki lenc ven hét egész öt ti zed mil lió
 forint be vé tel lel,

b) 6 237 618,4 mil lió fo rint, azaz hatmillió-kétszáz -
harminchétezer-hatszáztizennyolc egész négy ti zed mil lió
fo rint ki adás sal, és

c) 904 520,9 mil lió fo rint, azaz kilencszáznégyezer-
 ötszázhúsz egész ki lenc ti zed mil lió fo rint hi ánnyal

hagy ja jóvá.

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 költ ség ve -
té si fe je ze ten ként, cí men ként, al cí men ként, jog cím cso por -
ton ként, jog cí men ként, elõ irány zat-cso por ton ként és ki -
emelt elõ irány za ton ként tar tal maz za.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. no vem ber 7-i ülés nap ján
 fogadta el.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes
rendelkezések

3. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Költ ség ve té si
Tör vé ny 7.  §-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
2004-ben a pénz ügy mi nisz ter az adós ság tör lesz té si szám -
la ter hé re

a) 71 223,8 mil lió fo rint össze gû fo rint hi tel tör lesz tést
tel je sí tett a Ma gyar Nem ze ti Bank ja vá ra,

b) 57 286,2 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) 82 004,5 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel tör lesz tést
tel je sí tett a Ma gyar Nem ze ti Bank ja vá ra,

d) 124 117,4 mil lió fo rint össze gû de vi za hi tel tör lesz -
tést tel je sí tett a kül föl di hi te le zõk ja vá ra,

e) 740 983,0 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza
 forint ál lam köt vé nye ket a bel föl di és kül föl di hitele -
zõknek,

f) 2154,7 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) 127 014,8 mil lió fo rint összeg ben fi ze tett vissza
 deviza köt vé nye ket a kül föl di hi te le zõk nek.

4. § (1) 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 vé ny 7.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa
alap ján a pénz ügy mi nisz ter 2004-ben

a) 770 782,1 mil lió fo rint összeg ben fo rint ál lam köt vé -
nye ket ér té ke sí tett,

b) 87 630,8 mil lió fo rint összeg ben nö vel te a deviza -
hitelek ál lo má nyát.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Költ ség ve té si
Tör vé ny 124.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zá sa alap ján a költ ség ve té si hi ány ter hé re a pénz ügy -
mi nisz ter 2004-ben

a) 15 262,5 mil lió fo rint összeg ben fo rint hi te le ket vál -
lalt át bel föl di hi te le zõk tõl,

b) 16 364,4 mil lió fo rint összeg ben de vi za hi te le ket vál -
lalt át bel föl di hi te le zõk tõl.

5. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy 2004-ben 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 vé ny
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján

a) 391 291,4 mil lió fo rint össze gû fo rint-ál lam köt vényt 
ér té ke sí tett,

b) 813 492,9 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 vé ny 7.  §-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 -
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ben 353 044,7 mil lió fo rint tal nö vel te az ál lam köt vé nyek
ál lo má nyát és 18 943,5 mil lió fo rint tal nö vel te a kincs tár -
je gyek ál lo má nyát.

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), valamint 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 tar tal maz za.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok – a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá -
gai ja vas la ta i ra is fi gye lem mel – év köz ben együt te sen
6982,1 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 támo -
gatásokról, valamint in téz mény át adás kö vet kez té ben
595,4 mil lió fo rint összeg ben nem jo go sul tak e tá mo ga tá -
sok ra, to váb bá meg ál la pít ja, hogy in téz mény át vé tel  miatt
0,9 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, valamint 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) bekez -
dése 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 4025,9 mil lió forint,
b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ ki egé szí tés

2010,8 mil lió forint,
c) ame lyek egyen le ge ként a he lyi ön kor mány za tok

2004. év után elõ írt tar to zá sa 2015,1 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, 101,7 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) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy 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 tény le ge sen tel je sí tett mu ta tó szá -
mok alap ján járó, és a költ ség ve té si év ben az ön kor mány -
za tok ré szé re fo lyó sí tott össze gek kü lön bö ze tei – az Áht.
64/A.  §-a (8) be kez dé sé nek meg fele lõen, az Áht. 64.  §-a
(7) be kez dé sé nek sze rin ti el szá mo lás alap ján – a követ -
kezõk:

a) vissza fi ze té si kö te le zett ség 8255,6 mil lió forint,
b) köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ pót ló la gos tá mo ga tás

1423,5 mil lió forint.

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

a) a köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
1325,5 mil lió forint,

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 52,2 millió forint,

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 cí -
men 1147,2 mil lió fo rint,

d) a 2003. 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 tá sok ból fel
nem hasz nált 209,6 millió forint
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. tartalmazza.

(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 (3) be kez dés c) pont já ban, valamint az (6) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott vissza fi ze té si kö te le zett sé gek bõl

a) nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok jog cí men
egyen leg ében 563,2 mil lió forint,

b) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
877,7 mil lió fo rint, mely bõl 792,3 mil lió fo rint a jog ta la -
nul igény be vett köz mû fej lesz té si támogatás,

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 34,7 millió forint,

d) szín ház i tá mo ga tá sok jog cí men 1,7 mil lió forint,
e) a te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si tá mo ga tás 

jog cí men 15,1 millió forint,
f) a me gyei ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott in téz mé -

nyek ben el lá tot tak után járó SZJA ki egé szí tés el szá mo lá sa 
alap ján egyen leg ében 25,2 millió forint, valamint

g) a 2003. 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 tá sok ból fel
nem hasz nált 42,8 millió 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.
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(8) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy 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 tény le ge sen tel je sí tett mu ta tó szá -
mok alap ján járó, és a költ ség ve té si év ben az ön kor mány -
za tok ré szé re fo lyó sí tott össze gé nek (5) be kez dés sze rin ti
kü lön bö ze te i bõl az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta
 alapján

a) a vissza fi ze té si kö te le zett ség 891,9 mil lió forint,
b) a köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ pót ló la gos tá mo ga -

tás 18,9 mil lió forint,
amely nek ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a
PM–BM. R. tar tal maz za.

(9) Az ön kor mány za tok jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dás
mér sék lés el szá mo lá sá ban meg ál la pí tott el té ré sek kö vet -
kez mé nye ként a be ru há zá sok után jog ta la nul vissza igé -
nyelt 2172 ezer fo rint ál lam i tá mo ga tás vissza fi ze té se,
illetve a még jog sze rû en járó 221 544 ezer fo rint el szá mo -
lá sá nak az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal meg ál la pí tott rész -
le te zé sét a PM–BM. R. tar tal maz za.

(10) A 2004. évi te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té -
si célú tá mo ga tás me gyék köz ti fel osz tá sá ról  szóló
63/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let alap ján – a kö te le zõ le -
mon dá sok nak az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal meg ál la pí tott 
el ma ra dá sa  miatt – 4,8 mil lió fo rint elõ irány zat vissza vo -
ná sá ról a bel ügy mi nisz ter ren del ke zik.

(11) 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 2005.
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 2005. már ci us 26.
nap já tól ke let ke zik.

(12) 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. hatálybalépését követõ
15. nap.

(13) Amennyi ben a (11)–(12) 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”, valamint 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.

(14) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy azon ön kor -
mány za tok ré szé re, ame lyek sa ját el szá mo lá suk alap ján a
(3) be kez dés b) pont ja, és az (5) be kez dés b) pont ja,
valamint a (6) be kez dés a) pont ja sze rint pót ló la gos tá mo -
ga tás ra jo go sul tak, a Kor mány 3508,4 mil lió fo rint át uta lá -
sá ról ren del ke zett.

(15) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a te le pü lé si ön -
kor mány za to kat a Költ ség ve té si Tör vé ny 4. sz. mel lék le -

té nek III./2.4. pont elsõ mon da tá ban rög zí tett el szá mo lá si
kö te le zett ség alap ján 5868,6 mil lió forint visszatérítés
illeti meg.

(16) Az (5) be kez dés a)–b) pont já nak – a Költ ség ve té si
Tör vé ny 4. sz. mel lék le te III./2.4. pont já ban sze rep lõ mód -
szer sze rin ti – egyen le gé bõl a ki egé szí tés sel érin tett ön kor -
mány za tok nak elõ leg ként 3972,7 mil lió fo rint ke rült át uta -
lás ra. A kü lön bö zet bõl a be szá mí tás sal érin tett ön kor -
mány za tok vissza kap ják az Áht. 64.  § (7) be kez dé sé nek
meg fe le lõ el szá mo lás so rán ke let ke zett – be szá mí tást nö -
ve lõ – vissza fi ze té si kö te le zett ség Költ ség ve té si Tör vé ny
4. sz. mel lék le te III./5. pont ja alap ján ma xi má li san vissza -
igé nyel he tõ összeg gel csök ken tett ré szét. Az ez után fenn -
ma ra dó össze get – a Költ ség ve té si Tör vé ny 4. sz. mel lék -
le te III./2.4. pont já ban sze rep lõ mód szer sze rint – a ki egé -
szí tés ben ré sze sü lõ ön kor mány za tok kap ják. Az ön kor -
mány za to kat meg il le tõ for rá so kat a PM–BM. R. részle -
tezi.

(17) Az Or szág gyû lés fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szé -
ket, hogy vizs gál ja meg a köz pon ti költ ség ve tés ál tal 2005. 
év vé gé ig az ön kor mány za tok hoz út és szenny víz csa tor na
épí tés cí mén át utalt köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény lé sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak jog sze rû sé gét, kü lö nös te kin tet tel
az ÖKOTÁM és ha son ló rend szer ben meg va ló su ló be -
ruházásokra.

(18) A 2002. má jus 22-ét köve tõen meg ál la pí tott köz -
mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után a Kincs tár csak ab ban
az eset ben fo lyó sít hat köz mû fej lesz té si tá mo ga tást, ha az
ön kor mány zat jegy zõ je nyi lat ko zik ar ról, hogy e tá mo ga -
tás tény le ge sen a jo go sult ma gán sze mély nek ke rül ki fi ze -
tés re.

(19) A Kincs tár – az Áht. 64/D.  § sze rin ti el já rás mel lett
– a 2002. má jus 22-ét köve tõen meg ál la pí tott köz mû fej -
lesz té si hoz zá já ru lá sok hoz kap cso ló dó köz mû fej lesz té si
tá mo ga tás ön kor mány zat nak való át uta lá sát kö ve tõ egy
hó na pon be lül sza bály sze rû sé gi fe lül vizs gá lat ke re té ben –
szük ség sze rint hely szí nen – ellen õr zi a tá mo ga tás ma gán -
sze mé lyek ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét. E fe lül vizs gá lat ra a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sza bá lya it kell
al kal maz ni. Sza bály ta lan ság ese tén a jog ta la nul igény be
vett összeg el vo nás ra ke rül a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa so rán.

(20) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a (7) be kez -
dés b) pont já ban sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás
vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az érin tett ön kor mány zat 
ké ré se alap ján – kü lön ren del kez zen. Az ön kor mány za tok
ezi rá nyú igé nyü ket a PM–BM. R. ki hir de té sét kö ve tõ
30 na pon be lül a bel ügy mi nisz ter nek je lez he tik. A Kor -
mány az ön kor mány za tok pénz ügyi hely ze tét figye lembe
véve – a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz -
tése alap ján – az igény be je len té sek ha tár ide jét kö ve tõ
30 na pon be lül dönt a tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me -
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zé sé rõl, amely nek vég sõ ha tár ide je 2015. de cem ber 31.
 lehet.

(21) A he lyi ön kor mány za to kat a Kor mány dön té sé ig az 
Áht. 64/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka mat fi ze té si kö te le -
zett ség, ezt köve tõen – a vissza fi ze tés vé gé ig ter je dõ idõ -
szak ra – a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat ter he li.

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 2004. 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) A bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ sza ka sza épí té -
sé nek tá mo ga tá sá ra nyúj tott elõ irány zat fel hasz ná lá sát a
10. szá mú mel lék let rész le te zi.

(8) 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 46 493,9 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 7276,0 mil lió fo rint, a cél jel le gû de cent -
ra li zált támogatás maradványa 3403,2 millió forint.

9. § (1) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a Költ ség -
ve té si Tör vé ny 67.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a köz cé lú
mun ka vég zés ki adá sa i ra, valamint az ak tív korú nem fog -
lal koz ta tot tak szo ciá lis se gé lye zé sé re 41 754,2 mil lió fo -
rint ke rült a he lyi ön kor mány za tok út ján ki fi ze tés re.
A Költ ség ve té si Tör vé ny 67.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kat figye lembe véve a Mun ka erõ pi a ci Ala pot
34 914,5 mil lió fo rint ter he li. A Mun ka erõ pi a ci Alap
35 282,5 mil lió fo rint köz pon ti költ ség ve té si be fi ze té sét
te kint ve 368,0 mil lió fo rint kü lön bö zet ke let ke zett, amely
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot il le ti meg.

(2) Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy a Mun ka erõ pi a ci 
Alap 5430,4 mil lió fo rin tot adott át a Hu mán erõ for rás-fej -
lesz té si Ope ra tív Prog ram ha zai társ fi nan szí ro zá sa cél já ra.

10. § (1) Az Or szág gyû lés 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 rá for dí tá sa it, tar ta lék fel töl té si elõ irány za ta i nak tel -
je sí té sét a 15. szá mú mel lék let sze rint.

(2) Az ÁPV Rt. 2004-ben a Költ ség ve té si Tör vé ny
9.  §-ának (1) be kez dé se alap ján 166 537,2 mil lió fo rin tot
fi ze tett be a köz pon ti költségvetésbe.

11. § (1) Az egy há zi köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó kat
912,0 mil lió fo rint egy sze ri köz ok ta tá si ki egé szí tõ tá mo -
ga tás il le ti meg a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 1. szá mú mel -
lék let, XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 2. al -
cím, 3. 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 cí mé nek elõ -
irány za ta ter hé re 2005. de cem be ré ben.

(2) Az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény
3.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az érin tett egy há zak a
 Magyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2004. évi CXXXV. tör vény 1. szá mú mel lék let, XXIII.
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma fe je zet,
10. cím, 39. al cím, 6. Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni
já ra dék jog cím cso port elõ irány za tá nak eme lé sé vel 2005.
év ben 127,1 mil lió fo rint pót ló la gos tá mo ga tás ra jo go sul -
tak. A több let tá mo ga tás egy há zan kén ti el osz tá sá ról a
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma Egy há zi
 Kapcsolatok Cím ze tes Ál lam tit kár sá ga gon dos ko dik.

12. § Az Or szág gyû lés az Ope ra tív Prog ra mok tá mo ga -
tá si dön té se it a 16. szá mú mel lék let sze rint hagy ja jóvá.

13. § Az Euró pai Bi zott ság ál tal 2004-ben el fo ga dott
Ko hé zi ós Alap pro jek tek kö te le zett ség vál la lá si keret-
 összegeit a 17. szá mú mel lék let tar tal maz za.

14. § Az Or szág gyû lés az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala -
pok mér le gét a 11. szá mú mel lék let sze rint hagy ja jóvá.

15. § 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

16. § (1) A Kincs tár ál tal ke zelt, ál lam i köl csön bõl,
valamint ál lam i alap jut ta tás já ra dé ká ból fenn ál ló kö ve te -
lé sek ál lo má nya 2004. de cem ber 31-én 7835,4 mil lió fo -
rint, amely bõl 663,5 mil lió fo rint a köl csö n tí pu sú,
7171,9 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 2003. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló
2004. évi C. tör vény 14.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
2003. de cem ber 31-én ilyen cí men fenn állt 11 129,5 mil lió 
fo rint össze gû kö ve te lés-ál lo mány 2004. év so rán a kö vet -
ke zõk sze rint vál to zott:

a) a 2004. év ben be folyt tör lesz té sek 1753,2 mil lió fo -
rint tal csök ken tet ték az ál lo mányt, ezen be lül a köl csö n
 típusú tör lesz té sek össze ge 1,8 mil lió fo rint volt, a já ra dék -
jel le gû be fi ze té sek 1751,4 millió forintot tettek 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 1540,9 mil lió fo rint tal csök ken tet ték
az állományt.

(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 2004. év ben be vé telt je len tett a köz pon ti
költ ség ve tés nek 35,9 mil lió fo rint szer zõ dé ses és ké se del -
mi ka mat be fi ze té se.

17. § 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 megtéríté -
sének és ki adá sa i nak kü lön bö ze te ként 2005. 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 pót lás
alap ján meg ál la pí tott élet já ra dék-vissza té rí té se jog cí mén
0,3 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 44,6 mil lió fo rin tot a Nyug díj fo -
lyó sí tó Igaz ga tó ság (a továb biak ban: NYUFIG)
10032000-01301108-00000000 „NYUFIG El lá tá si
 számla” ja vá ra,

bb) köz gyógy el lá tás fi nan szí ro zá sa jog cí mén 52,0 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 számla” ja vá ra

té rít sen meg.

18. § Az Or szág gyû lés
a) az Ny. Alap nak az e tör vény 21.  § c) pont já ban meg -

ál la pí tott 80 249,7 mil lió fo rint, valamint
b) az E. Alap nak az e tör vény 23.  § c) pont já ban meg ál -

la pí tott 343 652,7 mil lió fo rint össze gû hi á nyát

a KESZ hi tel ál lo má nyá ból 2005. de cem ber 31-éig el -
engedi.

19. § Az Or szág gyû lés el ren de li, hogy 2005. de cem ber
31-ig

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 802,0 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 számú (technikai) számla javára térítsen 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 2004.
év ben a NYUFIG ál tal be sze dett be vé te lek jog cí mén, 4,9
mil lió fo rin tot utal jon át a 10032000-01034004-00000000 
számú „Különleges bevételek” számlára.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Elsõ fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi
kiadásainak és bevételeinek fõösszege, a hiány mértéke

20. § (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 2004. évi költ ség ve -
té se végrehajtását

a) 2 726 928,3 mil lió fo rint, azaz ket tõ mil lió-hét száz -
hu szon hat ezer-ki lenc száz hu szon nyolc egész há rom ti zed
mil lió fo rint be vé te li fõösszeggel,

b) 3 150 830,7 mil lió fo rint, azaz há rom mil lió-száz öt -
ven ezer-nyolc száz har minc egész hét ti zed mil lió fo rint ki -
adá si fõösszeggel,

c) 423 902,4 mil lió fo rint, azaz négy száz hu szon há rom -
ezer-ki lenc száz ket tõ egész négy ti zed mil lió fo rint
 hiánnyal

jó vá hagy ja.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2004. évi össze -
vont költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le gét e tör vény
14. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

21. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2004. évi költség -
vetésének vég re haj tá sát

a) 1 626 788,1 mil lió fo rint, azaz egymillió-hatszáz -
huszonhatezer-hétszáznyolcvannyolc egész egy ti zed
 millió fo rint be vé te li fõösszeggel,

b) 1 707 037,8 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-hét száz hét -
ezer-har minc hét egész nyolc ti zed mil lió fo rint ki adá si fõ -
összeg gel,

c) 80 249,7 mil lió fo rint, azaz nyolc van ezer-ket tõ száz -
negy ven ki lenc egész hét ti zed mil lió fo rint hi ánnyal

jó vá hagy ja.
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22. § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 2167,1 mil lió fo rint összeg ben jó -
vá hagy ja.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az Ny. Alap 
mû kö dé si ki adá sai 1956,0 mil lió fo rint elõ zõ évi elõ irány -
zat-ma rad vány nak a fel hasz ná lá sát tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

23. § Az Or szág gyû lés az E. Alap 2004. évi költ ség ve té -
sé nek vég re haj tá sát

a) 1 100 140,2 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-egy száz -
ezer-egy száz negy ven egész ket tõ ti zed mil lió fo rint be vé -
te li fõösszeggel,

b) 1 443 792,9 mil lió fo rint, azaz egy mil lió-négy száz -
negy ven há rom ezer-hét száz ki lenc ven ket tõ egész kilenc -
tized mil lió fo rint ki adá si fõösszeggel,

c) 343 652,7 mil lió fo rint, azaz há rom száz negy ven há -
rom ezer-hat száz öt ven ket tõ egész hét ti zed mil lió forint
 hiánnyal

jó vá hagy ja.

24. § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap mû kö dé si elõ -
irány zat-ma rad vá nyát 1515,9 mil lió fo rint összeg ben jó -
vá hagy ja, amely bõl az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány
össze ge 169,6 millió forint.

(2) Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy az E. Alap
mû kö dé si ki adá sai 1892,0 mil lió fo rint elõ zõ évek elõ -
irány zat-ma rad vá nyá nak a fel hasz ná lá sát tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

25. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Költ ség ve té si
 Törvény 78.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint 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, 2. Táp pénz jog cím cso port nál
117,8 mil lió fo rint fel hasz ná lá sát.

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

a) 72.  §-a (3) be kez dé sé re és 80.  §-ára fi gye lem mel a
vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz tés re és
kamat kiadásra

aa) 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 554,0
millió forint,

ab) 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 801,3
millió forint,

b) 72.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az év kö zi nyug el lá -
tás-eme lés sel össze füg gés ben a mû kö dé si ki adá sok fe de -
ze té re a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél
összesen 398,8 millió forint,

c) 72.  §-ának (5) be kez dé se, illetve 78.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se alap ján

ca) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél a nyug -
el lá tá sok al cí men be lül az adott elõ irány zat ter hé re mél tá -
nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra 191,7 
mil lió fo rint, nyug díj eme lés re 696,0 millió forint,

cb) 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 5,1 mil lió
fo rint, a 6. Gyer mek gon do zá si díj jog cím cso port elõ irány -
zat nál 16,0 mil lió fo rint, a 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ
el lá tás jog cím cso port nál 35,4 mil lió fo rint, 4. Gyógy szer -
tá mo ga tás jog cím cso port nál 4677,8 mil lió fo rint és az
5. Gyó gyá sza ti segédeszköz-támogatás jog cím cso port nál
907,0 millió forint,

d) 72.  §-ának (6) be kez dé se sze rint és fi gye lem mel a
71.  § c) pont já ra a lét szám csök ken té sek egy sze ri több let -
ki adá sa i nak rész be ni, illetve teljes fedezetére

da) a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél 344,6
mil lió forint,

db) a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél 356,9 
mil lió forint,

e) 79.  §-a alap ján a vi lág ban ki in for ma ti kai fej lesz tés
bank ga ran cia le hí vá sá val össze füg gõ kö te le zett ség re a
LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél az 5. cím, 1. al -
cím, 1. elõ irány zat-cso port, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt
elõirányzatnál 749,3 millió forint,

f) 81.  §-a alap ján a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
 fejezet, 2. cím, 4. al cím, 4. jog cím cso port, 3. Egyéb ki adá -
sok jog cím elõ irány za tá ból a Fo gya té kos Gyer me kek,
 Tanulók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Köz ala pít vány tá -
mo ga tá sá val összefüggésben 50,0 millió fo rint

fel hasz ná lá sa tör tént meg.

27. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló
2004. évi C. tör vény 15.  §-ában elõ írt meg té rí té si, vissza -
uta lá si kö te le zett sé gek teljesítését.

28. § Az Or szág gyû lés el ren de li az Or szá gos Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság köny ve i ben sze rep lõ régi kor en -
ged mé nyes nyug díj tar to zás fe jé ben át vett va gyon ele mek
ki ve ze té sét és egy ide jû leg a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
ság nál (a továb biak ban: KVI) tör té nõ ál lo mány ba vé te lét
2005. de cem ber 31-i ha tár idõ vel. A KVI e va gyon ele mek -
bõl szár ma zó be vé te le ket és ki adá so kat 2006. ja nu ár 1-jé -
tõl a köz pon ti költ ség ve tés sel szá mol ja el.
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29. § Az Or szág gyû lés az Ny. Alap mér le gét a 12. szá -
mú mel lék let és az E. Alap mér le gét a 13. szá mú mel lék let
sze rint jó vá hagy ja.

A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL  SZÓLÓ

2001. ÉVI XX. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

30. § A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló – mó do sí tott – 2001. évi XX. tör vény mel lék le te a
kö vet ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok kal egészül ki:

[Az MFB Rt. a 8.  § (3) be kez désé nek c) pont ja alap ján
100%-ot el érõ tu laj don részt sze rez het, il le tõ leg bir to kol -
hat a kö vet ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ban:]

„Tõ ke part ner Be fek te té si és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en
mû kö dõ Rész vény tár sa ság

Cor vi nus Koc ká za ti Tõ ke alap-ke ze lõ Zárt kö rû en mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság”

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL  SZÓLÓ

2004. ÉVI CXXXV. TÖR VÉNY MÓDOSÍTÁSA

31. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló – mó do sí tott – 2004. évi CXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Költ ség ve té si tv.) 1.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ rendelkezés lép:

„1.  § Az Or szág gyû lés a 2005. évi köz pon ti költ ség ve -
tés

a) ki adá si fõ össze gét 6 696 365,2 mil lió fo rint ban,
azaz hat mil lió-hat száz ki lenc ven hat ezer-há rom száz hat -
van öt egész két ti zed mil lió fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 5 883 157,8 mil lió fo rint ban,
azaz öt mil lió-nyolc száz nyolc van há rom ezer-egy száz öt -
ven hét egész nyolc ti zed millió forintban,

c) hi á nyát 813 207,4 mil lió fo rint ban, azaz nyolcszáz -
tizenháromezer-kettõszázhét egész négy ti zed mil lió
forintban
ál la pít ja meg.”

(2) A Költ ség ve té si tv. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.
(a továb biak ban: ÁPV Rt.) 2005. 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. záró pénz kész le tét a privatizá -

cióért fe le lõs mi nisz ter ha tá roz za meg, a záró pénz kész let
össze ge leg fel jebb 35 000,0 mil lió fo rint le het.”

(3) A Költ ség ve té si tv. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott bér le ti
és szol gál ta tá si dí jak, valamint a g)–h) pont ja sze rin ti be -
fo lyó be vé tel nek a köz tar to zá sok és az el ide ge ní tés költ sé -
ge i nek ki egyen lí té sét köve tõen fenn ma ra dó össze ge a vé -
del mi fe lül vizs gá lat ból ere dõ lak ta nya-kor sze rû sí té si, la -
kás épí té si, la kás vá sár lá si ki adá sok ra, valamint a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium va gyon ke ze lé sé ben lévõ, kul tu rá lis,
ok ta tá si, jó lé ti, szo ciá lis vagy rek re á ci ós célt szol gá ló lé te -
sít mé nyek kor sze rû sí té sé nek ki adá sa i ra for dít ha tó.”

(4) A Költ ség ve té si tv. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hi tel ga ran cia Rt. ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség 
ál lo má nya nem ha lad hat ja meg 2005. de cem ber 31-én a
250 000,0 millió forintot.”

(5) A Költ ség ve té si tv. 46.  §-a (1) be kez dé sé nek
25. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ki adá si és be vé te li elõ irány -
za tok közül:)

„25. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá -
sá nak tá mo ga tá sá nál és a meg vál to zott munkaképessé -
gûek ke re set ki egé szí té sé nél (XXII. Pénz ügy mi nisz té rium
fejezet, 16. cím, 1–2. alcím),”
(a tel je sü lés kü lön sza bá lyo zott mó do sí tás nél kül is el tér -
het az elõ irány zat tól.)

(6) A Költ ség ve té si tv. 46.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
új 34. pont tal egé szül ki és az ed di gi 34–37. pon tok szá mo -
zá sa 35–38. pon tok ra változik:

(Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ki adá si és be vé te li elõ irány -
za tok közül):

„34. hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról  szóló tör vényt vég -
re haj tó köz ala pít vány hoz (XXIV. If jú sá gi, Csa lád ügyi,
Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fe je zet,
9. cím, 18. alcím, 7. jog cím cso port)”
(a tel je sü lés kü lön sza bá lyo zott mó do sí tás nél kül is el tér -
het az elõ irány zat tól.)

(7) A Költ ség ve té si tv. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) 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. Sze mé lyi jut ta tá sok
ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 11 200,0 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 3584,0 mil lió fo rint tal túl lép he tõ, a pénz ügy mi -
nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén, és
ha a XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet,
1. cím, 6. Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó al cím elõ irány za -
ta, a 2. cím, 1. Ál ta lá nos for gal mi adó al cím elõ irány za ta és 
a 3. cím, 1. Sze mé lyi jövedelemadó alcím elõirányzata
együttesen legalább 2 861 938,7 millió forintban teljesül.”

(8) A Költ ség ve té si tv. 47.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 29-éig az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány zat tel je sül, az
(1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter -
he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak leg fel jebb az év köz ben ki -
fi ze tett ju ta lom-elõ leg össze gé vel csök ken tett részét lehet
az APEH rendelkezésére bocsátani.”

(9) A Költ ség ve té si tv. 47.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel:

„(4) A ju ta lom össze ge az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sü lé sé nek ará nyá ban fizethetõ.”

(10) A Költ ség ve té si tv. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„48.  § (1) A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet,
6. Vám- és Pénz ügy õr ség cím, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki -
emelt elõ irány za ta leg fel jebb 4843,0 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 1549,8 mil lió fo rint tal túl lép he tõ, a pénzügy -
miniszter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén,
és ha a

a) XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet,
2. cím, 2. Jö ve dé ki adó és 3. Re giszt rá ci ós adó al cí mek
elõ irány za ta leg alább 728 543,8 mil lió forintban, továbbá

b) XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet,
7. cím, 2. Vám be sze dé si költ sé gek meg té rí té se al cím elõ -
irány za ta leg alább 8976,0 millió forintban, vagy

c) az a)–b) pont ban em lí tett elõ irány za tok együt te sen
leg alább 738 186,2 mil lió fo rint ban tel je sül nek.

(2) A pén zügy mi nisz ter ne gyed éven te en ge dé lyez het
ju ta lom-elõ leg ki fi ze tést az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi
jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány zat ter -
hé re, amennyi ben az ál ta la meg ha tá ro zott fel té te lek és az
(1) be kez dés a) és b) pont já ban vagy a c) pont já ban meg je -
lölt elõ irány za tok nak a pén zügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott ne gyed éves be vé te li ter vei tel je sül nek.

Az év köz ben fi zet he tõ ju ta lom-elõ leg össze ge nem ha -
lad hat ja meg a ne gyed éves be vé te li ter ven fe lül tel je sü lõ
elõ irány za tok összegét.

(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 29-éig az (1) be -
kez dés a) és b) vagy az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott be vé te li elõ irány za tok tel je sül nek az (1) be kez dés
sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok elõ irány zat nak leg fel jebb az év köz ben ki fi ze tett ju ta -
lom-elõ leg össze gé vel csök ken tett ré szét lehet a Vám- és
Pénzügyõrség rendelkezésére bocsátani.

(4) A ju ta lom össze ge az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sü lé sé nek ará nyá ban fizethetõ.”

(11) A Költ ség ve té si tv. 50.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ
(25) be kez dés sel:

„(25) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ok ta tá si mi -
nisz tert, hogy a XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je ze ten be lül
a 11. cím, 5. al cím, 34. Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek irá nyí tó
tes tü le te i nek mû köd te té se jog cím cso port elõ irány za tát – a
fe je zet szá má ra az 51.  §-ban elõ írt kö te le zett sé get nem
érint ve – a 2. Egye te mek, fõ is ko lák cím ja vá ra át cso por to -
sít sa.”

(12) A Költ ség ve té si tv. 73.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím cso por ton be lül a
2. és 3. jog cím rõl az 1. jog cím re, illetve a ter mé kek év kö zi
át so ro lá sa ese tén a 1. és 2. jog cí mek kö zött az egész ség -
ügyi mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel átcso -
por to síthat.”

(13) A Költ ség ve té si tv. 79.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
2. Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai al cí men be lül az
adott elõ irány zat ter hé re kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö -
rül mé nyek ese tén táp pénz meg ál la pí tá sá ra 160,0 mil lió fo -
rint, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély meg ál la pí tá sá ra
10,0 mil lió fo rint, gyer mek gon do zá si díj meg ál la pí tá sá ra
24,0 mil lió fo rint, a 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cí men be -
lül az adott elõ irány zat ter hé re, kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás ra
140,0 mil lió fo rint, gyógy szer tá mo ga tás ra 5830,0 mil lió
fo rint, gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás ra 1200,0 mil -
lió fo rint hasz nál ha tó fel.”

(14) A Költ ség ve té si tv. 125.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„125.  § (1) 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 Nem ze ti Au tó pá -
lya Rt.-nek (a továb biak ban: NA Rt.) ke res ke del mi ban -
kok kal szem ben fenn ál ló, együt te sen leg fel jebb
177 800,0 mil lió fo rint össze gû hi tel tar to zá sa it – azok
járu lékaival együtt – leg ké sõbb 2005. de cem ber 31-ei
 hatállyal át vál lal ja. Az NA Rt. leg alább 177 800,0 mil lió
fo rint ér ték ben kész és fél kész út sza ka szo kat átad, illetve
azok kal el szá mol a Ma gyar Ál lam nak. Az át adás, illetve
el szá mo lás ál ta lá nos for gal mi adó- és il le ték men tes.

(2) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul, hogy az E. Alap és az
Ny. Alap ke ze lõi le mond ja nak a já ru lék tar to zás fe jé ben át -
vett CARBON Szol gál ta tó Kft. vég el szá mo lá sá ról ho zott
ha tá ro zat alap ján az E. Alap és az Ny. Alap el lá tá si va gyo -
ná ba ke rült in gat lan ról, illetve az ab ból szár ma zó be vé tel -
rõl az E. Alap mû kö dé si va gyo na ja vá ra.

(3) Az Or szág gyû lés 2005. de cem ber 31-i ha tállyal le -
mond a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ, a Ma gyar Ex port hi tel
Biz to sí tó Rt. ál tal ke zelt, kö vet ke zõ biz to sí tá si köt vé nyek
alap ján fenn ál ló kö ve te lé se i rõl:

a) Kon su mex Ke res ke del mi Rt. „v.a.”-val szem ben
fenn ál ló 40650 és 40651 szá mú, 75 287,18 ame ri kai dol lár 
össze gû biz to sí tá si köt vé nyek rõl (2005. jú li us 29-i ár fo -
lya mon szá mít va 15,2 mil lió fo rint),

b) Az Us su ri Vos tock cég gel szem ben fenn ál ló
C 400123 szá mú, 18 900,0 ame ri kai dol lár össze gû köt vé -
nyek rõl (2005. jú li us 29-i ár fo lya mon szá mít va 3,8 mil lió
fo rint),

c) a ZAO Ap te ka cég gel szem ben fenn ál ló C 400135
szá mú, 1395,0 ame ri kai dol lár össze gû köt vény rõl (2005.
jú li us 29-i ár fo lya mon szá mít va 0,3 mil lió fo rint),
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d) az In va corp cég gel szem ben fenn ál ló C 400135
 számú, 14 962,50 ame ri kai dol lár össze gû köt vény rõl
(2005. jú li us 29-i ár fo lya mon szá mít va 3,0 millió forint),

e) a GMV Cor po ra ti on cég gel szem ben fenn ál ló
KC 450038 szá mú, 9707,21 euró össze gû köt vény rõl
(2005. jú li us 29-i ár fo lya mon szá mít va 2,4 millió forint),

f) a Ves ta Nu o va cég gel szem ben fenn ál ló KC 450037
szá mú, 21 250,0 euró össze gû köt vény rõl (2005. jú li us
29-i ár fo lya mon szá mít va 5,2 millió forint),
(együt te sen 29,9 mil lió fo rint).

(4) A (3) 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 elõirányzattól.

(5) 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 Bu dai Vár gond nok ság
Kht.-nek a Ma gyar Kül ke res ke del mi Bank Rt.-vel szem -
ben fenn ál ló 2500,0 mil lió fo rint össze gû hi tel tar to zá sát
– annak já ru lé ka i val együtt – leg ké sõbb 2005. november
29-ei hatállyal átvállalja.

(6) Az Or szág gyû lés 2005. de cem ber 31-ei 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 19,7 mil lió fo rint össze gû adó tar to -
zás és en nek az ezen idõ pon tig fel szá mí tott, az adó zót ter -
he lõ 6,2 mil lió fo rint össze gû ké se del mi pót lé ká nak meg -
fizetése alól.

(7) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul ah hoz, hogy a Ma gyar
Be fek te té si és Ke res ke de lem-fej lesz té si Kht., az APEH ál -
tal az 1999–2004 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, az ál ta lá -
nos for gal mi adó ad ónem re ki ter je dõ vizs gá la ta tár gyá ban
foly ta tott ellen õr zés ered mé nye ként ha tá ro zat ban elõ írt
570,0 mil lió fo rint össze gû adó hi ány, 78,0 mil lió fo rint
össze gû adó bír ság, valamint a pénz ügyi ren de zé sig elõírt
késedelmi pótlék megfizetése alól mentesüljön.”

(15) A Költ ség ve té si tv. 136.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„136.  § Az Ope ra tív Prog ra mok tá mo ga tá si elõ irány za -
ta i ból fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben mind össze sen leg fel -
jebb 1000,0 mil lió fo rint hasz nál ha tó fel az euró pai uni ós
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak le bo nyo lí tá sá ban köz re mû -
kö dõ szer ve zet ként részt vevõ Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy -
nök sé gek ke re té ben a 2004 és 2006 kö zöt ti, majd a
2007–2013 kö zöt ti Nem ze ti Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát 
tá mo ga tó tér sé gi ta nács adói rend szer ki épí té sé re. A rend -
szer ki ala kí tá sá ban – az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter irá nyí tá sa mel lett, ugyan ezen pénz ügyi ke -
ret fel hasz ná lá sá val – a PROMEI Kht. mû kö dik köz re.”

(16) A Költ ség ve té si tv. 137.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„137.  § Az Au di o vi zu á lis ar chí vum ki ala kí tá sa el ne ve -
zé sû elõ irány za tot (XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u ma fe je zet, 10. cím, 37. al cím) a Ma gyar Te le -
ví zió Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: MTV Rt.) ar chí -
vu má ban ta lál ha tó mû sor szá mok nak az elõ irány zat ból
meg sze rez he tõ ré szén fenn ál ló fel hasz ná lá si jo gok nak a
szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény 80.  §-a

(1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti a Nem ze ti Au di o vi zu á -
lis Ar chí vum (a továb biak ban: NAVA) ál ta li hoz zá fér he -
tõ vé té tel cél já ra való meg szer zé sé re kell for dí ta ni. Fel -
hatalmazást kap a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re,
hogy az er rõl  szóló meg ál la po dást az MTV Rt.-vel meg -
kös se. Az ily mó don meg szer zett fel hasz ná lá si jo gok a
kincs tá ri va gyon ba ke rül nek, és azok ke ze lé sé rõl a Kincs -
tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a NAVA mû köd te tõ jé vel meg ál -
la po dást köt.”

(17) A Költ ség ve té si tv. 1. sz. mel lék le té nek ada tai a kö -
vet ke zõk sze rint változnak:

„A X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 7. Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok cím, 2. Cél elõ irány za tok al cím, 15. Kor -
mány za ti in for ma ti kai fej lesz té si kö te le zett sé gek jog cím -
cso port tá mo ga tá si elõ irány za ta 3250,0 mil lió fo rint ra,
2. Fel hal mo zá si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 1. In téz -
mé nyi be ru há zá si ki adá sok ki emelt elõ irány zat ki adá si
elõ irány za ta 2750,0 mil lió fo rint ra, az 1–7. cím össze sen
ki adá si elõ irány za ta 22 813,9 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si
elõ irány za ta 21 439,5 mil lió fo rint ra, a X. fe je zet össze sen
ki adá si elõ irány za ta 155 161,0 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si
elõ irány za ta 74 117,6 mil lió fo rint ra vál to zik.

A XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet, 11. cím, 2. al cím,
3. 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 tá mo ga tá si elõ -
irány za ta 15 400,0 mil lió fo rint ra, 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 elõ irány za ta
15 400,0 mil lió fo rint ra vál to zik.

A XX. Ok ta tá si Mi nisz té rium fe je zet ki adá si fõ össze -
ge 460 280,0 mil lió fo rint ra, tá mo ga tá si elõ irány za ta
284 826,9 mil lió fo rint ra vál to zik.

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet, 32. Adósság-
 átvállalás és tar to zás-el en ge dés cím 1. A Nem ze ti Au tó pá -
lya Rt. adós sá gá nak át vál la lá sa al cím elõ irány za ta
177 800,0 mil lió fo rint ra vál to zik, to váb bá ki egé szül a
2. 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 29,9 mil lió fo rint, a 3. A Bu dai Vár -
gond nok ság Kht. tar to zá sá nak el en ge dé se al cím mel,
amely nek ki adá si elõ irány za ta 2500,0 mil lió fo rint, a
4. 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,
amely nek ki adá si elõ irány za ta 25,9 mil lió fo rint, az
5. A Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem-fej lesz té si Kht.
adó tar to zá sá nak el en ge dé se al cím mel, amely nek ki adá si
elõ irány za ta 648,0 mil lió fo rint.

A XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet ki adá si fõ össze -
ge 1 189 636,7 mil lió fo rint ra változik.

A XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 30. Be ru há zás
 alcím, 2. Vári re konst ruk ci ók (Szent György tér,
 Mátyás-templom) jog cím cso port tá mo ga tá si elõ irány za ta
850,0 mil lió fo rint ra, 2. Fel hal mo zá si költ ség ve tés elõ -
irány zat-cso port, 4. Kor mány za ti be ru há zás ki emelt elõ -
irány zat ki adá si elõ irány za ta 850,0 mil lió fo rint ra, 3. Kul -
tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá sai jog cím cso port támo -
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gatási elõ irány za ta 818,0 mil lió fo rint ra, 2. Fel hal mo zá si
költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 4. Kor mány za ti be ru há -
zás ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ irány za ta 818,0 mil lió
fo rint ra, 31. Kul tu rá lis fel ada tok és szer ve ze tek tá mo ga tá -
sa al cím, 16. Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány tá -
mo ga tá sa jog cím cso port tá mo ga tá si elõ irány za ta
375,0 mil lió fo rint ra, 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 elõ irány za ta 375,0 mil lió
fo rint ra, 32. Köz kul tú ra, kul tu rá lis vi dék fej lesz tés al cím,
2. Köz kincs prog ram – „A köz mû velt sé gé ért” jog cím cso -
port tá mo ga tá si elõ irány za ta 177,0 mil lió fo rint ra, 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 elõ irány za ta 104,0 mil lió fo rint ra, 2. Fel hal mo zá si
költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 3. Egyéb in téz mé nyi fel -
hal mo zá si ki adá sok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ irány -
za ta 52,0 mil lió fo rint ra, 3. A jövõ könyv tá ra: a könyv tár a
jövõ jog cím cso port tá mo ga tá si elõ irány za ta 290,0 mil lió
fo rint ra, 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 elõ irány za ta 208,0 mil lió fo rint ra,
33. Ma gyar kul túr a kül föl dön, kul tú ránk az EU-ban és a
nagyvilág alcím, 2. Nemzetközi mûvészeti együttmûködés 
és munkatervbõl adódó feladatok jog cím cso port
támogatási elõirányzata 280,0 millió forintra, 1. Mûködési 
költségvetés elõirányzat-csoport, 5. Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások kiemelt elõirányzat kiadási
elõirányzata 198,0 millió forintra változik.

A XXVI. Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té rium fe je zet ki egé szül a 9. Ala pok tá mo ga tá sa cím,
1. Mun ka erõ pi a ci Alap tá mo ga tá sa al cím, 1. Vissza té rí tés
a 2004. évi be fi ze tés bõl jog cím cso port tal, amely nek
kiadási elõirányzata 368,0 millió forint.

A XXVI. Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi -
nisz té rium fe je zet ki adá si fõ össze ge 45 766,7 mil lió fo rint -
ra változik.”

(18) A Költ ség ve té si tv. 3. sz. mel lék le te 23. Kol lé gi u -
mok köz ok ta tá si fel ada tai jog cí mû nor ma tív hoz zá já ru lás
aa) pont ja elsõ mon da ta he lyé be a következõ rendelkezés
lép:

„A hoz zá já ru lást a he lyi ön kor mány zat az ál ta la fenn tar -
tott kol lé gi um ban nap pa li ok ta tás ban még nem ré sze sü lõ
gyer mek után ve he ti igény be ab ban az eset ben, ha a kol lé -
gi um az ala pí tó ok ira ta sze rint több cé lú in téz mény ként
mû kö dik, és az óvo dai ne ve lés ke re té ben leg alább a hét
mun ka nap ja in – szük ség sze rint hét vé gén is – fo lya ma to -
san, meg sza kí tás nél kül biz to sít ja a fenntartó az óvodás
gyermekek felügyeletét, ellátását.”

(19) A Költ ség ve té si tv. 3. sz. mel lék le te 26. Gyer mek-
és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta tá sok, szol gál ta tá -
sok cí mé nek aa)–ac) pont ja he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„aa) A ki egé szí tõ hoz zá já ru lás a he lyi ön kor mány zat
ál tal fenn tar tott óvo dá ban, kol lé gi um ban el lá tás ban, to -

váb bá az is ko lá ban nap pa li rend sze rû ok ta tás ban részt
vevõ gyer me kek, ta nu lók után igé nyel he tõ, akik szá má ra a 
fenn tar tó szer ve zett in téz mé nyi ét kez te tést biz to sí t, de
nem jo go sul tak a Gyvt. 148.  §-a (5) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor ma tív té rí té si díj-ked -
vez mény re.

ab) A ki egé szí tõ hoz zá já ru lás más fél sze re se igé nyel -
he tõ a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott kol lé gi um ban
el lá tás ban, to váb bá az is ko lá ban nap pa li rend sze rû ok ta -
tás ban részt vevõ és a Gyvt. 148.  §-a (5) be kez dé sé nek
b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott, to váb bá az óvo dá ban el lá -
tott és a Gyvt. 148.  §-a (5) be kez dé sé nek c)–d) pont já ban
meg ha tá ro zott jog cí men 50%-os nor ma tív té rí té si díj-ked -
vez mény re jo go sult gyer me kek, ta nu lók után, ha szá muk ra 
a fenn tar tó szer ve zett in téz mé nyi ét kez te tést biz to sí t. Az
ac) pont sze rin ti ked vez mény re jo go sult óvo dá sok lét szá -
mát itt fi gyel men kí vül kell hagy ni.

ac) A ki egé szí tõ hoz zá já ru lás há rom szo ro sa jár a he lyi
ön kor mány zat ál tal fenn tar tott óvo dá ban el lá tott és a Gyvt. 
148.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
100%-os nor ma tív té rí té si díj-ked vez mény re jo go sult
gyer me kek után, ha szá muk ra a fenn tar tó szer ve zett in téz -
mé nyi ét kez te tést biz to sí t. Azok nak az óvo dai el lá tot tak -
nak a lét szá mát, akik után a fenn tar tó a Gyvt. 148.  §-a
(5) be kez dé sé nek c) és d) pont ja alap ján igé nyel het hoz zá -
já ru lást, csak az ab) pont sze rin ti jog cí men le het figye -
lembe ven ni.”

(20) A Költ ség ve té si tv. 3. sz. mel lék le te ki egé szí tõ sza -
bá lyok cí mé nek 2. c) pont ja elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A 26. a) pont alat ti, a gyer mek és ta nu lói in téz mé nyi
ét kez te tés hez kap cso ló dó hoz zá já ru lá sok az ét kez te tést
igény be vevõ, illetve a Gyvt. 148.  § (5) be kez dés
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor ma tív té rí té si díj-ked -
vez mény re jo go sul tak 2005. évi be csült át lag lét szá ma és
az ét ke zé si na pok szá ma alap ján ter vez he tõ, illetve igé -
nyel he tõ.”

(21) A Költ ség ve té si tv. 3. sz. mel lék le te ki egé szí tõ sza -
bá lyok cí mé nek 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés 
lép:

„9. A 11. ab)–11. ad), 11. ae), 11. ba)–11. bg),
17. b) pont ban sze rep lõ fel ada tok hoz kap cso ló dó nor ma tív 
hoz zá já ru lás ra jo go sult a fenn tar tó ab ban az eset ben is, ha
a szol gál ta tást a Szoctv. 120–122.  §-a, illetve a Gyvt.
97.  §-ában fog lalt el lá tá si szer zõ dés alapján biztosítja.”

(22) A Költ ség ve té si tv. 9. sz. mel lék le té nek ada tai a kö -
vet ke zõk sze rint változnak:

„A LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap fe je zet, 1. Ak tív fog lal -
koz ta tá si esz kö zök cím, 1. Fog lal koz ta tá si és kép zé si
 támogatások al cím ki adá si elõ irány za ta 49 840,0 mil lió
 forintra vál to zik, a fe je zet ki egé szül a 16. Kincs tá ri szol -
gál ta tá si dí jak cím mel, amely nek kiadási elõirányzata
160,0 millió forint.

A LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap fe je zet ki egé szül egy új,
32. Költ ség ve té si tá mo ga tás cím mel, 1. Vissza té rí tés a
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2004. évi be fi ze tés bõl al cím mel, amely nek be vé te li elõ -
irány za ta 368,0 mil lió fo rint, ez ál tal az Alap be vé te li fõ -
össze ge 279 071,8 mil lió fo rint ra mó do sul. A 3. Mun ka -
nél kü li el lá tá sok cím ki adá si elõ irány za ta 80 672,1 mil lió
fo rint ra vál to zik, a ki adá si fõ összeg 279 071,8 mil lió fo -
rint ra mó do sul.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § Ez a tör vény – a 36.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba.

33. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek 
bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. évi XXIV. tör vény 38.  § (4) be kez dé se a kö -
vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki: „A 2006. év ben kez de -
mé nyez ni kell azon ala pít vá nyok köz ala pít vánnyá tör té nõ
át ala kí tá sát, köz ala pít vánnyal egye sí té sét vagy jog utód
nél kü li meg szün te té sét, ame lyek nél 2003. de cem ber 31-ig
köz ala pít vánnyá tör té nõ át ala kí tás ra, köz ala pít vánnyal
egye sí tés re, vagy jog utód nél kü li meg szün te tés re nem ke -
rült sor.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 6.  §-ának
(16) be kez dé se, és az annak szö ve gét meg ál la pí tó, a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 2001. évi LXXV. tör vény 30.  §-ának (6) be kez -
dé se,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 3. sz. mel lék le te
23. Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai jog cí mû nor ma tív
hoz zá já ru lás aa) pont já nak má so dik mon da ta.

34. § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 193/V.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„193/V.  § (1) A mun ka vál laló ti zen har ma dik havi mun -
ka bér re jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap köz igaz -
ga tá si szerv nél fenn ál ló mun ka vi szonnyal ren del ke zik.
A ti zen har ma dik havi mun ka bér a mun ka vál la lót idõ ará -
nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább három havi
munkaviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a mun ka vi szony szü ne te lé sé nek idõ tar ta ma.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,

b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -
ság,

c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint
d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a mun ka vál laló át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés ben
részesült
figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi mun ka bér mér té ke a tárgy év
de cem ber havi sze mé lyi alap bé ré nek össze gé vel egyezik
meg.

(5) A ti zen har ma dik havi mun ka bér ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha a mun ka vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen -
har ma dik havi mun ka bért az utol só mun ká ban töl tött na -
pon a mun ka vál laló ré szé re ki kell fi zet ni. Eb ben az eset -
ben – a (4) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen har ma dik havi
mun ka bér mér té két a ki fi ze tés idõ pont já ban meg ál la pí tott
sze mé lyi alap bér össze ge alap ján kell meg ha tá roz ni.”

(2) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 49.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„49.  § (1) A köz tiszt vi se lõ ti zen har ma dik havi il let -
mény re jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap köz szol -
gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik havi il -
let mény a köz tiszt vi se lõt idõ ará nyo san il le ti meg, ha a
tárgy év ben leg alább há rom havi köz szol gá la ti jog vi -
szonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a köz szol gá la ti jog vi szony szü ne te lé sé nek
idõ tar ta ma.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -

ság,
c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint
d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a köz tiszt vi se lõ át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés ben 
ré sze sült

figye lembe kell ven ni.
(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a köz tiszt -

vi se lõ tárgy év de cem ber havi il let mé nyé nek össze gé vel
egyezik meg.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha a köz szol gá la ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let ményt az utol só mun ká ban
töl tött na pon a köz tiszt vi se lõ ré szé re ki kell fi zet ni. Eb ben
az eset ben – a (4) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen har ma dik
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havi il let mény mér té két a ki fi ze tés idõ pont já ban meg ál la -
pí tott il let mény össze ge alap ján kell meg ha tá roz ni.”

(3) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 68.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„68.  § (1) A köz al kal ma zott ti zen har ma dik havi il let -
mény re jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap köz al kal -
ma zot ti jog vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik havi
il let mény a köz al kal ma zot tat idõ ará nyo san il le ti meg, ha a
tárgy év ben leg alább há rom havi köz al kal ma zot ti jog -
viszonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a köz al kal ma zot ti jog vi szony szünetelésének
idõtartama.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat
hónapot nem haladja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -

ság,
c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint
d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a köz al kal ma zott át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés -
ben részesült
figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a köz al kal -
ma zott tárgy év de cem ber havi il let mé nyé nek össze gé vel
egyezik meg.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let ményt az utol só mun ká ban
töl tött na pon a köz al kal ma zott ré szé re ki kell fi zet ni.
 Ebben az eset ben – a (4) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen har -
ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés idõ pont já ban
meg ál la pí tott illetmény összege alapján kell meghatá -
rozni.”

(4) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé -
gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény (a továb -
biak ban: Üszt.) 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„48.  § (1) Az ügyész ti zen har ma dik havi il let mény re jo -
go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap ügyész sé gi szol gá -
la ti vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik havi il let -
mény az ügyészt idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben
leg alább há rom havi ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal ren -
del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé -
nek idõ tar ta ma.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -

ság,
c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint
d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

az ügyész át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés ben
 részesült
figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a ki fi ze tés
idõ pont já ban meg ál la pí tott il let mény összege.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony év köz ben szû -
nik meg, a ti zen har ma dik havi il let ményt az utol só mun ká -
ban töl tött na pon az ügyész ré szé re ki kell fizetni.

(7) Az (1)–(6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a ti -
zen har ma dik havi il let mény, illetve idõ ará nyos rész e nem
il le ti meg az ügyészt, ha

a) el le ne fe gyel mi el já rás, il le tõ leg bün te tõel já rás fo -
lyik,

b) fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt áll,
c) ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát a fe gyel mi el já rás

be fe je zé se elõtt egy ol da lú an megszüntette,
d) ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg -

szün tet te.
(8) A ti zen har ma dik havi il let mény, illetve az idõ ará -

nyos rész e az ügyészt vissza me nõ leg il le ti meg, ha fe gyel -
mi, il le tõ leg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem ál la pí tot ták
meg.”

(5) Az Üszt. 81/J.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„81/J.  § (1) Az ügyész sé gi tit kár, fo gal ma zó és nyo mo -
zó min den nap tá ri év ben egy ha vi il let mé nyé re jo go sult
( tizenharmadik havi illetmény).

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re egye bek ben a
48.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen alkalmazni.”
 (6) Az Üszt. 90/K.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„90/K.  § (1) A tiszt vi se lõ, az ír nok és a fi zi kai al kal ma -
zott min den nap tá ri év ben egy havi il let mé nyé re jo go sult
(ti zen har ma dik havi illetmény).

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re egye bek ben a
48.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen alkalmazni.”

(7) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 109.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„109.  § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja egy havi tá vol lé ti 
díj ra (ti zen har ma dik havi il let mény) jo go sult, ha a tárgy -
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év ben ti zen két hó nap szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik. A
ti zen har ma dik havi il let mény a hi va tá sos ál lo mány tag ját
idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább három
havi szolgálati viszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek idõtar -
tama.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,

b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -
ság,

c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 
a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj 
fi ze tés ben részesült

figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a tárgy év
de cem ber hó nap ra meg ál la pí tott tá vol lé ti díj össze gé vel
egyezik meg.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya
év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik havi il let ményt az
utol só mun ká ban töl tött na pon a hi va tá sos ál lo mány tag ja
ré szé re ki kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – a (4) be kez dés tõl 
el té rõ en – a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi -
ze tés idõ pont já ban meg ál la pí tott tá vol lé ti díj alap ján kell
meg ha tá roz ni.”

(8) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Iasz.) 116–117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„116.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zott ti zen har ma dik
havi il let mény re jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap
szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik havi
il let mény az igaz ság ügyi al kal ma zot tat idõ ará nyo san il le ti
meg, ha a tárgy év ben leg alább há rom havi szol gá la ti vi -
szonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek idõtar -
tama.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,

b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -
ság,

c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint

d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 
az igaz ság ügyi al kal ma zott át lag ke re set, illetve tá vol lé ti
díj fi ze tés ben részesült
figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a ki fi ze tés
idõ pont já ban meg ál la pí tott il let mény összege.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell in téz ked ni.

(6) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a ti -
zen har ma dik havi il let ményt az utol só mun ká ban töl tött
na pon az igaz ság ügyi al kal ma zott ré szé re ki kell fi zet ni.

117.  § (1) A 116.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en a ti zen har -
ma dik havi il let mény, illetve idõ ará nyos rész e nem il le ti
meg az igaz ság ügyi al kal ma zot tat, ha

a) el le ne fe gyel mi el já rás, il le tõ leg bün te tõel já rás
 folyik,

b) fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt áll,
c) szol gá la ti vi szo nyát a fe gyel mi el já rás be fe je zé se

elõtt egy ol da lú an meg szün tet te,
d) szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg szün tet te.
(2) A ti zen har ma dik havi il let mény, illetve idõ ará nyos

rész e az igaz ság ügyi al kal ma zot tat vissza me nõ leg il le ti
meg, ha fe gyel mi, il le tõ leg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem
ál la pí tot ták meg.”

(9) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény (a továb biak ban: Hjt.) 119.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„119.  § (1) Az ál lo mány tag ja egy havi tá vol lé ti díj ra
( tizenharmadik havi il let mény) jo go sult, ha a tárgy év ben
ti zen két hó nap szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen -
har ma dik havi il let mény az ál lo mány tag ját idõ ará nyo san
il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább há rom havi szol gá la ti
vi szonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ
figye lembe a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek idõtar -
tama.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -

ság, valamint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

az ál lo mány tag ja át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés -
ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a tárgy év
de cem ber hó nap ra meg ál la pí tott tá vol lé ti díj össze gé vel
egye zik meg.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, illetve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon kell in téz ked ni.
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(6) Ha az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya év köz -
ben szû nik meg, a ti zen har ma dik havi il let ményt az utol só
mun ká ban töl tött na pon a hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re
ki kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – a (4) be kez dés tõl elté -
rõen – a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés
idõ pont já ban meg ál la pí tott tá vol lé ti díj alap ján kell meg -
ha tá roz ni.”

35. § (1) A 2001. évi ti szai ár víz so rán ká ro so dott, majd
kár eny hí tés ként új já épí tés re, meg vá sár lás ra és nagy ér ték -
ben hely re ál lí tás ra ke rült la kó épü le tek el ide ge ní té se ese té -
re a ká ro so dást meg elõ zõ ér ték és a hely re ál lí tott épít mény
ér té ké nek kü lön bö ze té re ki kö tött meg té rí té si kö te le zett -
ség rõl és az er rõl  szóló szer zõ dé sek biz to sí té ka ként a
 Magyar Ál lam ja vá ra be jegy zett jel zá log jog ról, valamint
el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ról a Ma gyar Ál lam
 lemond.

(2) E tör vény hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül az
érin tett köz igaz ga tá si hi va ta lok ér te sí tik a la kó in gat lan
fek vé se sze rint te rü le ti leg ille té kes kör ze ti föld hi va talt,
amely hi va tal ból – az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül – in téz ke dik a jel zá log jog, valamint az el -
ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom törlésének ingatlan-
 nyilvántartásban történõ átvezetésérõl.

(3) A jel zá log jo gok, valamint az el ide ge ní té si és ter he -
lé si ti la lom tör lé sé nek nap ja az e tör vény ha tály ba lé pé sét
követõ 45. nap.

(4) A fo lya mat ban levõ ügyek ese té ben a jel zá log jog,
valamint az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom be jegy zé sé rõl 
a Magyar Állam lemond.

(5) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul, hogy az E. Alap és az
Ny. Alap ke ze lõi le mond ja nak a já ru lék tar to zás fe jé ben át -
vett, e tör vény 18. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott in -
gat la nok ról, illetve az azok ból szár ma zó be vé tel rõl Ózd
Vá ros Ön kor mány za ta ja vá ra.

36. § (1) E tör vény 34.  §-a 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály -
ba az zal, hogy az Mt. 193/V.  §-ának, a Ktv. 49.  §-ának, a
Kjt. 68.  §-ának, az Üszt. 48.  §-ának, 81/J.  §-ának, valamint 
90/K.  §-ának, a Hszt. 109.  §-ának, az Iasz.
116–117.  §-ának és a Hjt. 119.  §-ának e tör vénnyel meg ál -
la pí tott ren del ke zé se it – az Mt. 193/V.  § (1) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta és (6) be kez dé se, a Ktv. 49.  § (1) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta és (6) be kez dé se, a Kjt. 68.  §
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és (6) be kez dé se, az
Üszt. 48.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és (6) be -
kez dé se, a Hszt. 109.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta és (6) be kez dé se, az Iasz. 116.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta és (6) be kez dé se, to váb bá a Hjt. 119.  § (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta és (6) be kez dé se ki vé te lé -
vel – a 2005. év te kin te té ben is al kal maz ni kell.

(2) 2005. ja nu ár 1-jé re vissza me nõ le ges ha tállyal ha tá -
lyát vesz ti az Üszt. 48.  § (1) be kez dé sé nek, 81/J.  § (1) be -
kez dé sé nek és 90/K.  § (1) be kez dé sé nek „ , amennyi ben

ja nu ár 1-jén ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ban áll” szö veg -
ré szei, valamint 48.  § (2) be kez dé sé nek e)–g) pont jai,
 továbbá az Iasz. 116.  §-ának „ , amennyi ben ja nu ár 1-jén
igaz ság ügyi szol gá la ti vi szony ban áll” szö veg ré sze, 117.  § 
e)–g) pont jai és a Hjt. 119.  §-ának „ , amennyi ben ja nu ár
1-jén szol gá la ti vi szony ban áll, ki vé ve, ha – 30 nap nál
hosszabb fi ze tés nél kü li sza bad sá gon van, – gyer mek gon -
do zá si se gély ben, illetve – gyer mek gon do zá si díj ban ré -
sze sül” szö veg ré sze.

37. § Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi
 Fõfelügyelõség 2005. évi bír ság ból szár ma zó be vé te lei
men te sül nek az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 92.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zés al kal ma zá sa alól, ame lye ket a 2005. évre vo nat ko zó
kö te le zett ség vál la lá sai tel je sí té sé hez hasz nál hat fel.

38. § (1) Azon sze mé lyek ré szé re, akik nek köz szol gá la -
ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo nya, a Hszt. és a Hjt. sze rin ti
szol gá la ti vi szo nya, igaz ság ügyi szol gá la ti, az Üszt. sze -
rin ti ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nya, illetve az Mt.
193/V.  § sze rin ti mun ka vi szo nya (a továb biak ban együtt:
jog vi szo nya) 2005. ja nu ár 1-jét köve tõen ke let ke zett, és
egy ha vi kü lön jut ta tás ra jo go sí tó jog vi szony 2005. ja nu ár
1-jei fenn ál lá sá nak hi á nyá ban 2005. ja nu ár 17-én az ak kor
ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek sze rint egy ha vi kü lön jut -
ta tás ban nem ré sze sül tek, a mun kál ta tó 2006. ja nu ár 16-án
kö te les in téz ked ni az Mt. 193/V.  §-ának, a Ktv. 49.  §-ának, 
a Kjt. 68.  §-ának, a Hszt. 109.  §-ának e tör vény ki hir de té -
se kor ha tá lyos, illetve az Üszt. 48.  § (1) be kez dé sé nek,
81/J.  § (1) be kez dé sé nek és 90/K.  § (1) be kez dé sé nek, az
Iasz. 116–117.  §-ának és a Hjt. 119.  §-ának e tör vény 36.  §
(2) be kez dé sé vel mó do sí tott ren del ke zé sei sze rin ti egy ha -
vi kü lön jut ta tás ki fi ze té se iránt.

(2) Azon sze mé lyek ré szé re, akik nek egy ha vi kü lön jut -
ta tás ra jo go sí tó jog vi szo nya 2005. ja nu ár 1-jén fenn állt,
azon ban az egy ha vi kü lön jut ta tás ki fi ze té sé re 2005.
 január 17-én nem ke rült sor, mert a jog vi szony e na pon
30 na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság foly tán
 szünetelt, il le tõ leg az érin tett sze mély gyer mek gon do zá si
se gély ben (a továb biak ban: gyes), gyer mek gon do zá si díj -
ban (a továb biak ban: gyed) ré sze sült, a mun kál ta tó – a
36.  §-ban meg ha tá ro zott ki fi ze tés tõl füg get le nül – 2006.
ja nu ár 16-án kö te les in téz ked ni az Mt. 193/V.  §-ának, a
Ktv. 49.  §-ának, a Kjt. 68.  §-ának, a Hszt. 109.  §-ának
e tör vény ki hir de té se kor ha tá lyos, illetve az Üszt. 48.  §
(1) be kez dé sé nek, 81/J.  § (1) be kez dé sé nek és 90/K.  §
(1) be kez dé sé nek, az Iasz. 116–117.  §-ának és a Hjt.
119.  §-ának e tör vény 36.  § (2) be kez dé sé vel mó do sí tott
ren del ke zé sei sze rin ti egy ha vi kü lön jut ta tás ki fi ze té se
iránt.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti jut ta tás össze ge meg egye -
zik a jog vi szony ke let ke zé se idõ pont já ban irány adó mun -
ka bér rel, illetve il let ménnyel. A (2) be kez dés sze rin ti jut -
ta tás össze ge meg egye zik a gyes, illetve a gyed fo lyó sí tá -
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sá nak meg kez dé sét, illetve a fi ze tés nél kü li sza bad sá got
meg elõ zõ utol só mun ká ban töl tött tel jes nap tá ri hó nap ra
ki fi ze tett il let ménnyel. Ha az érin tett a 2005. év fo lya mán
a fi ze tés nél kü li sza bad ság ról, gyes rõl, illetve gyed rõl
vissza tért, a (2) be kez dés sze rin ti juttatás összege a
visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.

(4) Azon sze mé lye ket, akik nek jog vi szo nya 2004. feb -
ru ár 1-je és 2004. de cem ber 31-e kö zött szûnt meg, a 34.  §
ál tal meg ál la pí tott tör vényi ren del ke zé sek meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val – e tör vényi ren del ke zés alap ján – egy ha vi
il let mény, mun ka bér vagy tá vol lé ti díj (a továb biak ban
együtt: il let mény), illetve annak idõ ará nyos rész e il le ti
meg, amely nek ki fi ze té se iránt a mun kál ta tó – az érin tett
sze mély nek leg ké sõbb 2006. már ci us 31. nap já ig a mun -
kál ta tó hoz írás ban be nyúj tott ké rel me alap ján – a ké re lem
be ér ke zé sé tõl szá mí tott leg fel jebb har minc na pon be lül, de 
leg ko ráb ban 2006. ja nu ár 16-án kö te les in téz ked ni. A ki fi -
ze tés alap ja az il let mény nek a jog vi szony meg szû né sé nek
idõ pont já ban irány adó össze ge.

(5) A (4) be kez dés alap ján nem il le ti meg az érin tett sze -
mélyt a kü lön jut ta tás, ha 2005. ja nu ár 1-jén egy ha vi kü lön 
jut ta tás ra jo go sí tó jog vi szony ban állt, vagy ré szé re a 2004. 
év ben jog vi szony ban töl tött idõ re te kin tet tel egy ha vi jut ta -
tás egy ti zen ket ted ré szé nél na gyobb össze gû kü lön jut ta -
tást ki fi zet tek vagy ki fi zet nek. Az érin tett sze mély a mun -
kál ta tó hoz cím zett, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké -
rel mé ben nyi lat ko zik ar ról, hogy meg fe lel azok nak a fel té -
te lek nek, ame lye ket a (4)–(5) be kez dés a jut ta tás ra való jo -
go sult ság gal kap cso lat ban meg ha tá roz.

39. § A légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény (a továb biak ban: Lt.) 45.  §-ában hi vat ko zott va gyon -
ke ze lõt elõ vá sár lá si jog il le ti meg a va gyon ke ze lé sé ben

lévõ, az Lt. 36/A.  § ha tá lya alá nem tar to zó és in gat lan nak
nem minõsülõ kincstári vagyonra.

40. § Az Or szág gyû lés 2005. de cem ber 31-ei ha tállyal el -
en ge di a Vár pa lo ta és Ré gi ó ja Kör nye zet vé del mi Re ha bi li -
tá ci ós Prog ram ra lét re ho zott cél tár su lás nak (Vár pa lo ta,
Ber hi da, Pét für dõ, Öskü, Õsi, Tés, Ba la ton al má di) a Prog -
ram ban meg ha tá ro zott be ru há zás hoz kap cso ló dó, 2005
 novemberében ese dé kes 109 960 561 fo rin tos köl csön tar to -
zás 50%-át, to váb bá a 2006 má ju sá ban ese dé kes
113 446 817 fo rin tos köl csön tar to zás 50%-át. Az el en ge dett 
össze gek 2005 no vem be ré ben: Vár pa lo ta: 29 551 784 fo -
rint, Ber hi da: 4 210 397 fo rint, Pét für dõ: 5 176 623 fo rint,
Öskü: 2 618 186 fo rint, Õsi: 4 177 387 fo rint, Tés:
1 340 889 fo rint, Ba la ton al má di: 7 905 016 fo rint, illetve
2006 má ju sá ban: Vár pa lo ta: 30 586 096 fo rint, Ber hi da:
4 357 761 fo rint, Pét für dõ: 5 176 623 fo rint, Öskü:
2 709 822 fo rint, Õsi: 4 323 596 fo rint, Tés: 1 387 820 fo -
rint, Ba la ton al má di: 8 181 692 fo rint.

41. § Az Or szág gyû lés tu do má sul ve szi, hogy a Tar ta -
lék gaz dál ko dá si Köz hasz nú Tár sa ság (TIG Kht.) kész le té -
ben lévõ 8 810 020 ezer fo rint ér té kû vegy vé del mi kész let -
bõl (vé dõ ru ha, gáz ál arc, tar ta lék szû rõ) 4 405 010 ezer fo -
rint ér té kû kész let a Hon vé del mi Mi nisz té rium ré szé re,
valamint 4 405 010 ezer fo rint ér té kû kész let a Bel ügy mi -
nisz té ri um ré szé re – a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lé ko lá si
Tár ca kö zi Bi zott ság fel ha tal ma zá sa alap ján – té rí tés men -
te sen át adás ra ke rült, és el en ge di az ellen ér ték nél kül át -
adás sal össze füg gõ ál ta lá nos for gal mi adó kö te le zett sé get.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés elnöke
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1. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez
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I. FEJEZET
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. 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 13 254,0 13 712,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,0 759,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 260,9 7 285,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 820,8 1 819,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 699,0 2 849,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 451,5 405,6
2 Fel újí tás 1 271,8 1 677,3

3 Köl csö nök 17,2 17,2
2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 702,8 703,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 2,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 285,3 289,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 95,1 91,5
3 Do lo gi ki adá sok 118,4 118,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 178,0 175,3
2 Fel újí tás 25,0 14,1

3 Köl csö nök 4,0 4,3 6,3

1–2. cím össze sen: 14 209,8 253,0 13 956,8 14 761,2 823,5 14 415,3

5 Köz be szer zé sek Ta ná csa 208,5 208,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 730,9 1 098,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 351,8 399,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 115,8 129,5
3 Do lo gi ki adá sok 431,0 699,8

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 30,0 41,8
2 Fel újí tás 10,8 17,0

3 Köl csö nök 23,8 3,8

5. cím össze sen: 939,4 730,9 208,5 1 311,0 1 103,2 208,8

6 Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 110,0 110,0
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 Szö vet ség 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 284,1 284,1
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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 39,8
3 Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja 87,0 87,0
7 Cent rum Párt 69,4 69,4

8 Párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 1 017,2
1 Tán csics Mi hály Ala pít vány 418,9
2 Szö vet ség a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány 390,6
3 An tall Jó zsef Ala pít vány 107,9
4 Sza bó Mik lós Tu do má nyos, Is me ret ter jesz tõ, Ku ta tá si és Ok ta tási

Sza bad el vû Ala pít vány 99,8

6–8. cím össze sen: 3 676,1 3 676,1

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 4 586,4 4 340,5
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 Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re 7 265,7 6 349,8

12 Duna Te le ví zió tá mo ga tá sa
1 Duna Te le ví zió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re 1 279,0 1 278,0

13 Mé dia köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Köz szol gá la ti mé dia-rész vény tár sa sá gok struk tú ra át ala kí tá sá ra 10 000,0 6 800,0

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. tá mo ga tá sa 1 607,2 2 227,2
15 Üzem ben tar tá si díj pót lá sa 21 520,0 21 520,0

10–15. cím össze sen: 46 918,3 43 175,5

Össze sen: 65 743,6 983,9 14 165,3 62 923,8 1 926,7 14 624,1

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 789,1 964,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 295,9 497,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 94,9 95,8
3 Do lo gi ki adá sok 275,0 300,0
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 1,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 117,3 80,6
2 Fel újí tás 2,0 3,7

3 Köl csö nök 4,0 3,0 3,0
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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 41,8

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: 933,1 933,1 980,5 5,7 1 006,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Al kot mány bí ró ság 1 286,6 1 287,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 718,4 718,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 234,4 239,6

3 Do lo gi ki adá sok 273,8 267,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,0 43,6

2 Fel újí tás 20,0 29,2

3 Köl csö nök 0,6 0,6

Össze sen: 1 286,6 1 286,6 1 299,1 14,9 1 287,3

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta la 1 154,0 1 234,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 641,6 693,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 207,1 221,9

3 Do lo gi ki adá sok 285,6 294,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,7 64,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,6

3 Köl csö nök 1,5 1,5

Össze sen: 1 154,0 1 154,0 1 278,2 3,7 1 234,8
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Ál la mi Szám ve võ szék 7 263,5 7 416,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,0 18,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 063,2 4 083,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 278,2 1 220,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 269,4 1 273,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 8,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 293,8 453,5
2 Fel újí tás 378,9 324,8

3 Köl csö nök 4,5 4,5
3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei
1 ACQUIS át vé te lé vel kap cso la tos in téz mé nyi fej lesz tés 46,0 73,8

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 0,7
3 Do lo gi ki adá sok 33,3 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 10,0 2,2

3 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 26,8

Össze sen: 7 329,5 20,0 7 309,5 7 391,8 31,7 7 490,3

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bí ró sá gok 58 577,5 60 535,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 294,1 4 492,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 40 716,2 39 886,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12 519,9 12 500,0
3 Do lo gi ki adá sok 8 163,2 8 706,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 7,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,6 2 344,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 194,8 1 929,6
2 Fel újí tás 283,1 323,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 42,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 3 590,5

2 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 4 620,0 3 985,5
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 2 100,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 4 620,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 10,0 3,7
3 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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 100,0 126,8
3 Do lo gi ki adá sok 100,0 126,8

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 144,0 22,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 144,0 60,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 39,8

4 Be. tör vény mó do sí tá sá ból ere dõ lét szám fej lesz tés és egyéb többletek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 18,9
6 A Pp. mó do sí tá sá ból ere dõ több le tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 177,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,8

8 A PHARE tá mo ga tás ból be szer zett esz kö zök mû köd te té sé nek ener gia- és licencdíjai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,8

3 Do lo gi ki adá sok 3,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 39,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 66,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 39,8

10 Hi va tá sos párt fo gók kal kap cso la tos el szá mo lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,4
11 Deb re ce ni és Gyõ ri Íté lõ táb la fel ál lí tá sa 538,8 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 203,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 69,5
3 Do lo gi ki adá sok 58,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 207,0

12 Üveg zseb tör vény vég re haj tá sa 180,0 25,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 75,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24,3
3 Do lo gi ki adá sok 80,0

13 Jogi se gít ség nyúj tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sa 670,0 25,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 280,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 89,7
3 Do lo gi ki adá sok 300,0
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14 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 14,8

Össze sen: 69 141,0 4 544,7 64 596,3 69 678,0 7 052,3 64 596,3

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyész sé gek 26 625,1 27 228,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 58,1 111,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 501,5 16 205,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 054,8 5 018,3

3 Do lo gi ki adá sok 4 320,8 2 438,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 5,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 742,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 616,1 2 109,6

2 Fel újí tás 150,0 145,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0 16,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 332,1

3 Köl csö nök 30,0 20,0 23,0 23,0
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 67,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 729,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 670,0

2 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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

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 252,4 319,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 252,4 319,2

3 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 23,7 23,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11,9 7,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9 1,1

3 Do lo gi ki adá sok 9,9 7,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5,9

Össze sen: 27 649,3 330,5 27 318,8 28 364,7 1 196,2 27 318,8
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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 5 343,6 5 919,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,6 278,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 226,1 3 675,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 000,9 1 116,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 113,7 2 087,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,2 33,4

3 Köl csö nök 5,0 3,7 5,0 3,3
2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 5 077,1 4 879,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 140,5 2 250,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 007,2 1 059,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 371,5 346,6
3 Do lo gi ki adá sok 2 598,9 3 788,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 203,7 1 483,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 787,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 870,2 1 850,8
2 Fel újí tás 162,5 222,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 542,2

3 Köl csö nök 3,6 3,4 1,0
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 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 57,5

7 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 203,0 136,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 275,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 203,0

2 Kor mány za ti táv köz lé si cél prog ram 124,4 90,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 184,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 124,4

4 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 72,5
2 Cél elõ irány za tok

1 Köz pon ti lag ke zelt fe je ze ti fel ada tok 175,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,0

3 Do lo gi ki adá sok 131,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 190,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,7

3 Köl csö nök 14,9 14,9
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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 22,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,0

3 Mo der ni zá ci ós és Eu ró pai In teg rá ci ós Prog ram tá mo ga tá sa 195,1 76,4
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 9,1
3 Do lo gi ki adá sok 156,0 51,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,0

4 Né pe se dé si Kor mány prog ram meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sa 100,0 34,1
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 9,6
3 Do lo gi ki adá sok 60,4 20,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41,9

5 Kor mány és MTA kö zöt ti ku ta tá si meg ál la po dá sok ki adá sai 375,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 375,0
6 EU-csat la ko zás ese mé nyei 400,0 367,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 31,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,0
3 Do lo gi ki adá sok 360,0 348,5

1 Eu ró 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 kiadásaira

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

7 Ün ne pi ren dez vé nyek tá mo ga tá sa 1 065,0 1 189,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 104,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 039,0 762,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 534,6

8 La kos sá gi tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó ki adá sok 836,2 501,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 329,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,2
3 Do lo gi ki adá sok 800,0 660,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 251,5

9 Köz igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se 100,0 69,1
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 9,6
3 Do lo gi ki adá sok 60,4 8,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,3
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10 Ál la mi ve ze tõk egész ség ügyi el lá tá sa 42,3 42,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 42,3 42,3

11 EU-s és egyéb köz pon ti to vább kép zés, ok ta tás és kap cso ló dó te vé keny sé gek tá mo ga tá sa 92,5 30,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,7

3 Do lo gi ki adá sok 60,8 36,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,8

12 Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 27,3 27,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,7

3 Do lo gi ki adá sok 23,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,1 28,4

13 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 390,0 382,0

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 390,0 194,3

1 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 16,8

14 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 254,0 223,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 43,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0

3 Do lo gi ki adá sok 65,0 209,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 130,0

15 Kor mány za ti In for ma ti ka tá mo ga tá sa 4 490,1 2 436,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 780,0 2 440,3

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 710,1 123,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 494,0

1 A fõ tiszt vi se lõi, il let ve a köz pon ti tisz ti kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 68,2

20 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 274,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 166,0

21 Ki sebb sé gi ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós ke ret 55,5
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,5

22 Ki sebb sé ge kért Díj 5,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,9
23 Ha tá ron túli ma gya rok ko or di ná ci ós ke re te 324,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 324,0

24 A szom széd ál la mok ban élõ ma gya rok ról szó ló tör vény vég re haj tá sá nak kiadásai 150,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 150,0
25 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 1 700,0 5 220,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 700,0 5 220,2
26 Ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás fej lesz té se 1 894,0

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 1 835,0

27 Ma gyar ság Hír ne vé ért Díj 5,4 5,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,4 7,0
28 Dél vi dé ki Alap 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

29 Kár pát al jai Alap 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
30 Ady ösz tön díj 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

61 EU kom mu ni ká ci ós kor mány za ti fel ada tok 412,0 383,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 239,8

3 Do lo gi ki adá sok 201,0 277,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 201,0 235,9

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 66,2

97 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 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 la mi tá mo ga tás ra

jo go sult in téz mé nyek ré szé re föld gáz-ár eme lés ellentételezése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 117,0
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3 Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 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 500,0 391,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 391,0

2 Illyés Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 1 021,2 838,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 021,2 838,6

3 Új Kéz fo gás Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 560,7 426,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 560,7 426,1

4 Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány 60,0 45,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0 45,5

5 Pro Hun ga ris Kul tu rá lis Ér ték köz ve tí tõ Ala pít vány tá mo ga tá sa 11,3 11,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,3 11,3

6 Avi cen na, Kö zel-ke let Ku ta tá sok Köz 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

7 Né meth Lász ló Kö zép-eu ró pai Népi Aka dé mia tá mo ga tá sa 19,4 19,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,4 19,4

8 Bo lyai Mû hely Köz hasz nú Ala pít vány tá mo ga tá sa 50,0 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 50,0 45,0

9 Ter mé szet- és Tár sa da lom ba rát Fej lõ dé sért Köz ala pít vány 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

10 Kis tér sé gi Élet mód Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 104,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,5

11 Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány 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

12 ARP At lan ti Ku ta tó és Ki adó Köz ala pít vány 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 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

3 Do lo gi ki adá sok 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 600,0 600,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 600,0 917,4
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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
3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 601,5 3 601,5

5 Egy há zi alap in téz mény-mû kö dés, Szja ren del ke zé se és ki egé szí té se 11 462,4 11 462,4

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 462,4 11 459,9

6 Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék 7 400,3 7 400,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 7 400,3 7 394,6

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 38,0

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 1 495,2 1 495,2

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 495,2 1 494,6

9 Egy há zi Kul tu rá lis Alap 600,0 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 600,0 1 274,7

5 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

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
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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
6 Fe je ze ti tar ta lék 274,6 84,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 274,6

7 Elõ irány zat-ma rad vá nyok ren de zé se fe je zet vál to zás  miatt
1 Ba la ton nal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa

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 1 158,9

2 Ci gány ta nu lók ösz tön díj tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,9
3 Ci vil szer ve ze tek és kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
3 Do lo gi ki adá sok 19,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 188,0

5 Esély egyen lõ sé gi szak mai fel ada tok
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 41,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 129,2

6 In teg rá ci ós Fej lesz té si Mun ka cso port tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 27,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 190,7

7 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 13,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 176,1
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8 Kis tér sé gi tá mo ga tá si alap
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 900,0
9 Konf lik tus ke ze lé si és jog vé dõ alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,8

10 Mo-i Ci gá nyo kért Kö za lapt 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 300,0
11 Mo so ni-Du na fej lesz té si terv és Mo son ma gya ró vár bel.szak.rend.

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,0

12 Roma ko or di ná ci ós és in ter ven ci ós keret
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 38,5

13 Roma kul tu rá lis alap
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 8,2

14 Szi get köz tér ség re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos feladatok
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 153,6

15 Tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok pá lyá za ti támogatása
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 14,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,6

16 Tér ség- és te le pü lés-fel zár kóz ta tá si cél elõ irány zat
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10 005,3

17 Te rü let fej lesz té si PHARE prog ra mok mû kö dé si kiadásai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,2
19 Te rü let ren de zé si cél fel adat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,9

20 Vál lal ko zá si öve ze tek 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 877,3
21 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri 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 3,4

22 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend szer se géllyel fe de zett kiadásai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,6
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23 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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2
24 PHARE HU0105-01 Struk tu rá lis ala pok ra való in téz mé nyi fel ké szü lés

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

25 PHARE CBC prog ram tá mo ga tás sal fe de zett ki adá sai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,8
26 Roma in teg rá ci ót elõ se gí tõ in téz mény fej lesz té si programok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,2

27 Diszk ri mi ná ció el le nes 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 210,3
28 PHARE roma tár sa dal mi in teg rá ci ós 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 1,4

29 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 0008)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 083,7
30 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 424,5

31 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU02XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 420,5
32 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU03XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 477,2

33 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 00XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 427,1
34 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 01XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 976,0

35 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 02XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 000,5
36 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 03XX)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 324,0

37 INTERREG III HU 02XX
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 198,7
38 INTERREG III HU 03XX

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 147,0

2
0

0
5

/1
4

8
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
8

3
5

3

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
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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



39 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 382,6

40 Re gi o ná lis és kis tér sé gi rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 6,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 342,6

41 De cent ra li zá ci ós el já rás ra tör té nõ in téz mé nyi felkészülés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 112,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 304,2

42 Ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,0

43 Uni ós pro jek tek elõ ké 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 139,8

44 Te rü let fej lesz té si cél fel ada tok tá mo ga tás sal fe de zett kiadásai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10 336,1

45 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
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,7

49 PHARE ACCESS 2002. HU 0210

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 62,5

1–7. cím össze sen: 55 231,1 1 147,8 54 083,3 96 789,0 5 101,6 51 119,8

8 EU in teg rá ció

1 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal 1 560,6 2 008,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2 64,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 678,9 812,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 208,2 247,8

3 Do lo gi ki adá sok 524,3 552,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 12,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 146,3 110,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2

3 Köl csö nök 2,8 0,8 0,1
2 Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal 1 972,6 2 522,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5 15,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 895,3 1 196,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 285,8 335,4

3 Do lo gi ki adá sok 657,0 584,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8 0,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 132,8 197,3

3 Köl csö nök 1,4 0,3
3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram
2 Te le pü lé si inf ra struk tú ra fej lesz té se – Tér sé gi kap cso lat rend szer fej lesz té se 75,0 72,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 69,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 86,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 231,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 288,7

3 Te le pü lé si inf ra struk tú ra fej lesz té se – Te le pü lés re ha bi li tá ci ós ak ci ók 87,5 84,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 143,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 258,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 319,2
5 A ré gi ók hu mán erõ for rá sá nak ter ve zé se – A he lyi köz igaz ga tás és a ci vil 

szer ve ze tek ka pa ci tás épí té se 101,8 98,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,1

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 244,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 325,8
6 A ré gi ók hu mán erõ for rá sá nak ter ve zé se – A he lyi fog lal koz ta tá si 

kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa 100,0 96,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 90,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 280,0
7 A ré gi ók hu mán erõ for rá sá nak ter ve zé se – Ré gió spe ci fi kus szak mai képzések 44,0 42,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 85,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 114,4

8 Tu risz ti kai elõ irány zat 202,5 195,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 637,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 840,0
9 Alap fo kú ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tú rá já nak fej lesz té se 773,6 447,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 255,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 48,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,9
3 Do lo gi ki adá sok 154,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 123,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 065,5
2 Fel újí tás 550,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 203,1

10 A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek együtt mû kö dé sé nek erõ sí té se a re gi o ná lis 
gaz da sá gi sze rep lõk kel és a he lyi kö zös ség gel 111,1 107,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 233,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 311,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 133,3

11 Tech ni kai se gít ség nyúj tás 609,9 589,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 050,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 93,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 875,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 562,5 437,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 389,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 486,7 7,1

20 Cél tar ta lék 30,7 27,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,7
2 Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram

1 Ver seny ké pes alap anyag-ter me lés meg ala po zá sa a me zõ gaz da ság ban 2 211,2 2 135,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6 042,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 253,6
2 Élel mi szer gaz da ság mo der ni zá lá sa 507,5 490,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 386,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 894,3

3 Vi dé ki tér sé gek fej lesz té se 906,2 875,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 476,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 382,6
4 Tech ni kai se gít ség nyúj tás 223,1 215,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 468,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 624,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 200,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 267,8

5 Cél tar ta lék 137,0 132,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 137,0
3 Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség Ope ra tív Program

1 Be ru há zás-ösz tön zé si elõ irány zat 768,0 741,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 85,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 121,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 112,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 844,0
2 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té se elõ irány zat 1 978,5 1 910,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 187,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 978,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 781,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 968,1 118,5

3 Ku ta tás-fej lesz tés, in no vá ció 2 035,4 1 965,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 897,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 444,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 132,7
3 Do lo gi ki adá sok 679,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 775,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 353,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 523,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 732,3

4 In for má ci ós tár sa da lom elõ irány zat 1 125,6 1 087,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 376,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 502,3
5 Tech ni kai se gít ség nyúj tás 105,9 102,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 318,0
3 Do lo gi ki adá sok 423,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,0

6 Cél tar ta lék 112,6 108,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 112,6
4 Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram

1 Ener gia gaz dál ko dá si elõ irány zat 145,7 140,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 54,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 83,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 218,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 335,2
2 Köz le ke dé si elõ irány zat 1 850,7 1 787,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 694,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 064,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 776,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 256,6

3 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány zat 1 527,0 1 474,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 242,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 769,0
4 Tech ni kai se gít ség nyúj tás 80,2 77,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 240,5 23,4
3 Do lo gi ki adá sok 320,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,3

5 Cél tar ta lék 138,4 133,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 138,4
5 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Program

1 Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa az ok ta tá si
 rend szer ben 452,7 1 137,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 358,1 525,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 105,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,5
3 Do lo gi ki adá sok 180,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 495,0 700,0

2 Egész éle ten át tar tó ta nu lás fel té te le i nek meg te rem té se a köz ok ta tá si rend szer ben 1 192,3 1 151,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 252,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 924,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 268,0
3 Do lo gi ki adá sok 628,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 515,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 324,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 432,3

3 A szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se EU forrásrész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 906,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 591,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 171,4
3 Do lo gi ki adá sok 1 143,9

4 A szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti fej lesz té se ha zai társ fi nan szí ro zás 140,4 135,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 495,1 495,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 197,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 57,1
3 Do lo gi ki adá sok 381,3

5 A fel sõ ok ta tás kép zé si rend sze ré nek tar tal mi és szer ke ze ti fej lesz té se 298,1 287,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 849,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 647,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 187,7
3 Do lo gi ki adá sok 298,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 44,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 59,6

6 Az ok ta tá si és kép zé si inf ra struk tú ra fej lesz té se 1 102,4 364,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 237,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,0
3 Do lo gi ki adá sok 144,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 069,7
2 Fel újí tás 512,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 579,9

7 A tár sa dal mi be fo ga dást tá mo ga tó szol gál ta tá sok inf ra struk tu rá lis fejlesztése 491,2 474,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 473,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 964,9
8 Az egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se 1 058,9 1 022,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5 169,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 228,8

9 A tár sa dal mi be il lesz ke dést elõ se gí tõ prog ra mok és szol gál ta tá sok támogatása 245,4 237,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 736,2

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 915,6

10 Ak tív mun ka erõ pi a ci po li ti kák tá mo ga tá sa – EU forrásrész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 138,0 2 753,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 138,0
11 Ak tív mun ka erõ pi a ci po li ti kák tá mo ga tá sa ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 414,5 3 772,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 414,5 3 671,8

12 A tár sa dal mi be il lesz ke dés elõ se gí té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 507,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 507,5
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13 Al kal maz ko dó ké pes ség és vál lal ko zói kész sé gek fej lesz té se EU forrásrész
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 154,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 154,0
14 Al kal maz ko dó ké pes ség és vál lal ko zói kész sé gek fej lesz té se ha zai társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 777,3 777,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 777,3

15 Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 030,8 408,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 376,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 123,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 450,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0

16 Cél tar ta lék
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 140,0 3,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 140,0
6 KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás 250,0 543,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 750,0 276,7
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 568,0 325,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 15,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 200,0 105,2

7 ISPA/Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló köz le ke dé si projektek
1 ISPA/Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá ból meg va ló su ló pro jek tek 11 397,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 092,2
3 Do lo gi ki adá sok 1 627,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19 725,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30 587,5

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 2 707,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 297,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 906,6

3 Za la lö võ–Za la eger szeg–Boba vas út vo nal fel újí tá sa 2000/HU/16/P/PT/003 3 187,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 489,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 557,8
4 Út re ha bi li tá ci ós prog ram I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 424,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 136,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 096,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 195,5
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/008 250,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 560,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 776,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 303,4
7 Tech ni kai se gít ség nyúj tá sok vas úti pro jek tek hez 2000/HU/16/P/PA/002

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,7
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10 Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom vo nal sza kasz fel újí tá sa II. 2000/HU/16/P/PT/002 1 497,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 439,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 714,7
12 Cél tar ta lék 167,0 161,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 167,0

13 Pro jek tek elõ ké szí té se 961,0 928,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 961,0
14 Szol nok–Lõ kös há za Sta ge 2–I. ütem 109,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5 710,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 445,4

15 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 2 831,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 158,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,3

9 ISPA/Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló kör nye zet vé del mi projektek
1 ISPA/Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek 7 580,8 1 669,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 937,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 561,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11 448,4 4 318,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18 404,4

2 Pro jek tek elõ ké szí té se 285,0 275,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 285,0
3 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 356,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 44,4
3 Do lo gi ki adá sok 58,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 788,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 679,6

4 Sze ged tér sé gi szenny víz ke ze lé si rend szer és csa tor na há ló zat fej lesz té se 1 257,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,2

3 Do lo gi ki adá sok 21,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 558,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 523,6
5 Sze ged, re gi o ná lis hul la dék ke ze lõ rend szer fej lesz té se 407,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 38,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 302,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 668,7

6 Szol nok tér sé gi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer fej lesz té se 266,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 907,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 877,8
7 Mis kolc, re gi o ná lis hul la dék gaz dál ko dá si prog ram tá mo ga tá sa 850,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 529,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 215,8

10 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti sze mi ná ri um megszervezéséhez
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

13 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a 2002. évi ISPA prog ram pá lyá za ti 
és ten der do ku men tá ci ó já nak el ké szí té sé hez 35,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,2

14 Bu da pes ti Köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep ISPA tech ni kai se gít ség nyúj tás 37,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,8
15 Gyõr vá ros szenny víz tisz tí tó te le pé nek fej lesz té se 692,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 187,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 159,4

16 Ti sza-ta vi hul la dék gaz dál ko dá si rend szer fej lesz té se 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 95,9
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 138,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 164,2

3 Do lo gi ki adá sok 224,7
18 Pécs vá ros csa tor ná zá sá nak fej lesz té se, sé rü lé keny víz bá zi sa i nak vé del me

 2001HU/P/PE/009 355,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,0

3 Do lo gi ki adá sok 40,1
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 190,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 379,0
19 Sop ron ré gió csa tor ná zá si és szenny víz tisz tí tá si prog ram ja  2001HU/P/PE/011 420,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 183,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 365,8

20 Du na–Ti sza közi re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék gaz dál ko dá si rend sze re 
2001/HU/P/PE/008 613,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0
3 Do lo gi ki adá sok 38,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 403,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 645,1

21 Sa jó–Bód va völ gyi te le pü lé sek re gi o ná lis te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé si rend sze re 
2001/HU/P/PE/011 120,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 27,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 57,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 113,6

22 Tech ni kai se gít ség nyúj tás a víz gyûj tõ me den ce gaz dál ko dá si terv hez 2002/HU/P/PA/011
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,0

3 Do lo gi ki adá sok 26,0

2
0

0
5

/1
4

8
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
8

3
6

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
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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



20 INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek 585,1 411,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,0

3 Do lo gi ki adá sok 316,9 1,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 816,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 585,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 170,2

21 INTERREG cél tar ta lék 18,6 18,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 18,6

22 EU tá mo ga tás tech ni kai se gít ség nyúj tás 404,3 232,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 304,3
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 125,1 270,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 200,0 116,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,6

24 Át fo gó Fej lesz té si Terv 300,0 268,1

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 220,8 8,0

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
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,5

25 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II. ütem 5 789,7 3 235,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 48,0

3 Do lo gi ki adá sok 5 491,7 109,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0

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

26 Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram és INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés pro jek tek
in téz mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se 403,0 260,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 342,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 41,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,5

3 Do lo gi ki adá sok 82,0 78,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 180,0 365,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 21,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 65,0
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27 Uni os pro jek tek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 139,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,4
28 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity 1 150,0 1 110,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 526,0 2 521,6

3 Do lo gi ki adá sok 2 676,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 648,5

2 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 13,8

3 Do lo gi ki adá sok 13,8
3 PHARE HU0105-01 Struk tu rá lis ala pok ra való in téz mé nyi fel ké szü lés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 404,7
3 Do lo gi ki adá sok 378,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,5

12 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ra mok (HU 00XX)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 249,5

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 231,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 146,6

13 Ha tá ron át nyú ló CBC prog ram (HU 01XX) 816,5 816,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 447,7

3 Do lo gi ki adá sok 219,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 318,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 962,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 716,5 3 565,4

14 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 02XX) 313,8 313,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 510,0 1 772,8

3 Do lo gi ki adá sok 44,1 9,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 600,0 969,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 021,8 1 162,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 201,5 1 275,4

15 Ha tá ron át nyú ló CBC (HU 03XX) 291,6 291,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 94,2 325,6

3 Do lo gi ki adá sok 41,6 3,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 174,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 300,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 470,0 0,1

16 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 0008) 125,9 125,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 249,7

3 Do lo gi ki adá sok 186,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 564,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 125,9 822,4

17 Gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió erõ sí té se (HU 01XX) 842,0 1 253,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 692,6

3 Do lo gi ki adá sok 504,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 212,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 623,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 842,0 2 978,8

18 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 02XX) 824,2 718,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 338,6 427,4

3 Do lo gi ki adá sok 211,5 82,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 462,3 64,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 132,9 70,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 621,9 12,4

19 Gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se (HU 03XX) 1 278,4 1 172,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 465,4 2 478,5

3 Do lo gi ki adá sok 210,3 65,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 828,7 619,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 836,4 64,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 541,2 19,6

20 INTERREG III. HU 02XX 5,1 5,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 84,4 516,1

3 Do lo gi ki adá sok 47,0 159,7
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 26,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,2 208,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 28,1 14,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 29,4 17,4

21 INTERREG III. HU 03XX 202,1 202,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 519,7 263,4

3 Do lo gi ki adá sok 376,4 43,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 314,9 119,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 92,6 2,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 123,1

22 Kül sõ ha tá rok tá mo ga tá sa 131,0 131,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 255,2 38,5

3 Do lo gi ki adá sok 15,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 276,2 38,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 383,9 225,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 478,9 249,9

30 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 38,7

31 PHARE CBC prog ram tá mo ga tás sal fe de zett ki adá sai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 106,8

29 Cél elõ irány za tok
1 In teg rá ci ós Fej lesz té si Mun ka cso port tá mo ga tá sa 200,0 94,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,7
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 134,0 45,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 139,7

12 Or szá gos je len tõ sé gû te rü let fej lesz té si prog ra mok 4 000,0 3 052,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 165,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0
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2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0 290,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 336,0 40,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 998,0 852,4

13 Kis tér sé gi meg bí zott há ló zat mû köd te té se 720,0 178,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 176,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 475,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 127,0

3 Do lo gi ki adá sok 117,1 40,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 84,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0

14 Kis tér sé gi te rü let fej lesz té si ta ná csok tá mo ga tá sa 0,9 0,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,9 0,9

22 Te rü let ren de zé si cél fel adat 120,0 108,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,9
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 17,4 30,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 41,6

23 Szi get kö zi tér ség re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada tok 300,0 213,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 153,6
3 Do lo gi ki adá sok 6,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 300,0 50,0

24 Mo so ni-Du na tér ség komp lex te rü let fej lesz té se Mo son ma gya ró vár bel te rü le ti 
ren de zé se 200,0 142,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 65,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,0

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 3,6

25 Du na–Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa 200,0 200,0

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 50,0

30 Te rü let fej lesz té si in téz mény rend sze ri feladatok

1 Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok és Ügy nök sé gek mû kö dé si ki adá sai 322,0 322,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 322,0 322,0

2 Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta ná csok és Ügy nök sé gek mû kö dé si ki adá sai 275,5 275,5

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 275,5 267,2

3 Egyéb te rü let fej lesz té si in téz mé nyek mû kö dé si ki adá sai 41,5 41,5

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 41,5 29,6
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31 Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 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 392,0 318,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 392,0 318,8

2 EU Kom mu ni ká ci ós Köz ala pít vány 685,0 61,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 685,0 25,5

3 Re gi o ná lis Tá mo ga tás Köz ve tí tõ Kht. 90,0 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 90,0

4 VÁTI Kht. 1 038,0 942,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 038,0 941,5

5 Tem pus Köz ala pít vány Struk tu rá lis Ala pok Kép zé si Köz pont tá mo ga tá sa 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 150,0

4 Tá mo ga tá si cél prog ram

1 Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat 21 322,6 14 597,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19 476,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 965,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 320,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 144,8 2 824,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 852,5 2 953,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 712,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12 040,3 17 005,5

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 4 000,0

3 Köl csö nök 2 270,8

8. cím össze sen: 198 117,2 109 433,0 88 684,2 70 152,1 89 315,7 75 926,9

9 Esély egyen lõ ség

1 Esély egyen lõ sé gi Kor mány hi va tal 818,7 815,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 265,9 281,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 82,0 86,4

3 Do lo gi ki adá sok 429,1 260,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 95,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 41,2 62,2

2 Fel újí tás 13,6

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

1 Cél elõ irány za tok

1 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 68,9
3 Do lo gi ki adá sok 7,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,5 71,7
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2 Konf lik tus ke ze lé si és jog vé dõ alap 20,5 18,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,4
3 Do lo gi ki adá sok 11,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,5 2,1

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 Roma kul tu rá lis alap 134,1 134,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,2

3 Do lo gi ki adá sok 8,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 134,1 57,1

4 TF052240 IDF Vi lág ban ki se gély ro ma ügyi in téz mény fej lesz tés hez 14,5 14,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 33,8 8,7

3 Do lo gi ki adá sok 47,6 7,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0 2,1
5 Ci vil szer ve ze tek és kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 307,7 189,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 224,7
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 48,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 191,2 203,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,2

6 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 6 108,4 6 978,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0 47,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30,0 12,5
3 Do lo gi ki adá sok 470,0 209,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 508,4 4 901,4

7 Köz tár sa sá gi Esély egyen lõ sé gi Prog ram 3 740,7 2 700,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 154,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 300,0 13,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 90,6 4,6
3 Do lo gi ki adá sok 3 350,1 241,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 842,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 87,2

2 Ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 1 135,0 1 135,0

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 1 105,0

3 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai
1 Roma in teg rá ci ót elõ se gí tõ in téz mény fej lesz té si prog ra mok 38,0 38,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 21,0 82,4
3 Do lo gi ki adá sok 38,0 37,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0 0,8
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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 10,6

2 Diszk ri mi ná ció el le nes prog ram 40,0 40,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 448,9

3 Do lo gi ki adá sok 40,0 166,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 197,6

3 PHARE ACCESS 2002. HU0210 141,4 144,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 429,5 493,1

3 Do lo gi ki adá sok 141,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 429,5 531,8

5 ACCES 2003. 152,0 152,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 417,0

3 Do lo gi ki adá sok 152,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 417,0 0,8

6 PHARE HU0010-01 Ac cess 1999/2000
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 66,6

3 Do lo gi ki adá sok 7,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 59,1

7 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 97,5

3 Do lo gi ki adá sok 14,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 83,5

4 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 MTESZ tá mo ga tá sa 70,0 70,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0 70,0

2 TIT in téz mé nyek 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
3 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá sa 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

4 Ma gyar Rák el le nes Liga tá mo ga tá sa 1,0 1,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 1,0
5 Ma gyar ILCO Szö vet ség tá mo ga tá sa 2,0 2,0

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

6 Rák be te gek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 3,0 3,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0 3,0
5 Tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa

1 Ci vil Szol gál ta tó Köz pon tok tá mo ga tá sa 108,0 78,0
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 55,2

9. cím össze sen: 13 831,1 902,6 12 928,5 9 965,2 1 681,7 12 607,5
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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 1 182,1 1 164,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,0 6,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 748,0 665,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 246,0 217,2

3 Do lo gi ki adá sok 176,4 215,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,7 23,8

2 Fel újí tás 2,0 3,3

3 Köl csö nök 19,0 9,0
2 Fel adat fi nan szí roz ás, elõ zõ évek ma rad vány be fi ze té se

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

10. cím össze sen: 1 188,1 6,0 1 182,1 1 144,7 19,2 1 164,1

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 7 761,6 7 963,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 37,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 781,1 4 873,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 538,4 1 562,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 008,6 1 013,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 213,8 213,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 151,1 239,4

2 Fel újí tás 105,6 85,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0

5 La kás tá mo ga tás 13,0 12,4

3 Köl csö nök 27,6 28,6
2 In for má ci ós Hi va tal 7 769,3 7 751,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0 71,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 137,2 3 203,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 004,4 1 025,5

3 Do lo gi ki adá sok 3 295,7 3 172,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 117,7 117,8

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 245,7 234,5

2 Fel újí tás 10,0 17,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 2,5

5 La kás tá mo ga tás 8,6 8,6

3 Köl csö nök 18,9 18,9
3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 14 853,7 15 059,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 147,6 125,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 317,8 7 431,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 196,9 2 239,2

3 Do lo gi ki adá sok 2 165,0 2 464,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 288,0 288,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 96,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 864,0 2 617,4
2 Fel újí tás 154,0 81,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,4
5 La kás tá mo ga tás 15,6 15,6

3 Köl csö nök 23,0 23,0 48,6 47,7
4 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

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 4,0
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 0,6

11. cím össze sen: 30 655,2 270,6 30 384,6 31 022,6 431,0 30 774,2

12 Tar ta lé kok
1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka 31 300,0
2 Cél tar ta lé kok

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 5 800,0
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 7 000,0 7 000,0
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 300,0 1 296,0
15 Nem ze ti Sport hi va tal

1 Nem ze ti Sport hi va tal igaz ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 52,3

3 Do lo gi ki adá sok 18,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0

15. cím össze sen: 18,9 60,3

Össze sen: 343 122,7 112 060,0 187 262,7 216 092,5 97 905,5 171 592,5

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 4 804,0 7 328,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,4 410,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 969,1 3 132,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 873,8 907,5
3 Do lo gi ki adá sok 656,1 1 359,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 122,8 85,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 086,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 129,6 2 456,6
2 Fel újí tás 80,0 1 737,4
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 101,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 97,9

2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 1 835,6 1 843,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 250,7 1 244,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 393,7 418,8
3 Do lo gi ki adá sok 126,9 160,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 64,3 107,4
2 Fel újí tás 0,8

3 Köl csö nök 1,6 0,5
3 BM Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol gá la ti Hi va tal 300,8 304,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,6 180,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53,8 53,4
3 Do lo gi ki adá sok 59,3 45,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 27,1 18,9

4 Te rü le ti Fõ épí té szi Iro dák 336,6 331,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 169,8 182,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58,9 58,1
3 Do lo gi ki adá sok 103,9 119,8

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

5 Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal 448,1 568,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 226,8 273,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 73,3 86,5
3 Do lo gi ki adá sok 34,8 134,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 109,7 134,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,5 25,9

2 Fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok 7 370,7 7 862,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 973,9 1 396,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 138,2 5 613,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 688,3 1 793,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 219,7 1 449,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 108,2 85,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 109,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 151,9 188,4
2 Fel újí tás 38,3 27,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 34,9
5 La kás tá mo ga tás 7,2
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3 Köl csö nök 11,1 11,1
3 Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet 113,9 439,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 131,5 207,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 142,5 275,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,4 76,4
3 Do lo gi ki adá sok 26,3 194,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,8 193,1

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 7,4 20,6

4 BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 5 435,8 5 447,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 65,0 96,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 228,4 2 378,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 752,8 782,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 972,9 1 982,8
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 40,0 8,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 174,9 68,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 25,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 311,1 250,2
2 Fel újí tás 2,7 8,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,0 3,5

3 Köl csö nök 1,5 26,7
5 Rend õr ség

1 Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és hát tér in téz mé nyei 18 589,6 17 546,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 385,5 1 007,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 517,8 9 454,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 708,1 2 430,6
3 Do lo gi ki adá sok 3 998,0 3 974,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 394,0 302,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,3 298,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 316,0 833,5
2 Fel újí tás 1 041,5 50,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 12,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 123,8
5 La kás tá mo ga tás 15,0

3 Köl csö nök 127,0 129,4
2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 30 698,3 31 558,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 100,0 1 462,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 210,9 20 974,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 602,4 6 486,3
3 Do lo gi ki adá sok 4 985,0 5 277,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 211,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 249,3
2 Fel újí tás 11,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 47,1
5 La kás tá mo ga tás 63,0

3 Köl csö nök 182,3 181,8
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4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 490,1 4 640,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 201,0 95,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 159,4 3 115,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 031,7 1 013,9
3 Do lo gi ki adá sok 500,0 501,6
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 20,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 61,0
2 Fel újí tás 0,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 76,3
5 La kás tá mo ga tás 14,0

3 Köl csö nök 20,1 20,7
5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 661,6 5 780,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 81,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 809,5 3 864,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 243,9 1 229,5
3 Do lo gi ki adá sok 667,2 695,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 5,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,3
2 Fel újí tás 16,2
5 La kás tá mo ga tás 21,0

3 Köl csö nök 32,5 35,3
6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 231,5 4 300,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,0 48,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 855,6 2 847,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 931,9 905,9
3 Do lo gi ki adá sok 481,0 508,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 23,6
2 Fel újí tás 50,3
5 La kás tá mo ga tás 1,0

3 Köl csö nök 32,8 32,8
7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 7 669,5 7 977,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 193,4 186,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 289,7 5 347,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 723,9 1 699,5
3 Do lo gi ki adá sok 847,3 851,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 4,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 92,4
2 Fel újí tás 30,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 79,9
5 La kás tá mo ga tás 22,0
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3 Köl csö nök 33,6 32,5
8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 224,7 4 323,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 64,8 80,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 848,2 2 905,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 931,3 935,2
3 Do lo gi ki adá sok 510,0 515,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,7
2 Fel újí tás 12,8
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 12,0
5 La kás tá mo ga tás 12,0

3 Köl csö nök 24,0 23,9
9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 016,7 4 651,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 199,9 106,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 806,7 2 989,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 914,9 872,3
3 Do lo gi ki adá sok 495,0 623,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 22,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 38,4
2 Fel újí tás 23,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,5
5 La kás tá mo ga tás 32,0

3 Köl csö nök 20,4 24,7
10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 892,6 4 196,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 125,4 168,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 655,0 2 860,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 868,5 925,6
3 Do lo gi ki adá sok 494,5 540,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,7
2 Fel újí tás 2,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0
5 La kás tá mo ga tás 12,0

3 Köl csö nök 17,2 17,2
11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 637,4 5 761,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 55,0 103,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 825,6 3 771,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 248,0 1 253,8
3 Do lo gi ki adá sok 618,8 772,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 16,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 48,3
2 Fel újí tás 22,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4
5 La kás tá mo ga tás 16,5
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3 Köl csö nök 31,1 26,4
12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 157,8 3 390,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 39,0 53,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 150,7 2 160,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 701,6 701,2

3 Do lo gi ki adá sok 344,5 397,4

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 9,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,8

2 Fel újí tás 58,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 99,0

5 La kás tá mo ga tás 8,0

3 Köl csö nök 15,9 18,0
13 Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 526,2 4 645,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,0 77,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 100,0 3 079,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 010,7 995,4

3 Do lo gi ki adá sok 475,0 566,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 8,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,1

2 Fel újí tás 12,6

5 La kás tá mo ga tás 15,0

3 Köl csö nök 47,1 31,7
14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 128,7 3 288,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 83,0 78,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 122,7 2 233,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 693,5 671,0

3 Do lo gi ki adá sok 395,0 372,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 4,7

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 6,6

2 Fel újí tás 28,5

5 La kás tá mo ga tás 12,0

3 Köl csö nök 31,6 23,1
15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 2 633,9 2 959,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,1 39,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 782,6 1 991,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 581,9 494,9

3 Do lo gi ki adá sok 305,0 373,6

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 7,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,7

2 Fel újí tás 16,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5

5 La kás tá mo ga tás 10,5
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3 Köl csö nök 9,6 10,0
16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 8 663,8 9 115,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 231,0 255,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 913,1 6 115,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 928,2 1 866,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 050,0 1 126,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,5 11,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 42,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 59,5
2 Fel újí tás 74,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 31,5
5 La kás tá mo ga tás 22,0

3 Köl csö nök 49,3 39,4
17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 560,7 5 044,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,0 69,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 058,7 3 126,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 999,6 968,1
3 Do lo gi ki adá sok 582,4 634,4
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 14,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,3
2 Fel újí tás 14,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 309,7
5 La kás tá mo ga tás 18,0

3 Köl csö nök 23,0 21,1
18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 269,1 5 821,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 174,3 113,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 647,0 3 740,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 189,4 1 161,8
3 Do lo gi ki adá sok 605,0 611,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 9,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40,0
2 Fel újí tás 26,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 334,9
5 La kás tá mo ga tás 14,5

3 Köl csö nök 28,1 31,7
19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 174,9 3 366,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 137,9 175,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 221,5 2 315,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 725,2 686,2
3 Do lo gi ki adá sok 366,1 472,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 17,9
2 Fel újí tás 14,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,1
5 La kás tá mo ga tás 9,0
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3 Köl csö nök 11,9 13,1

20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 124,5 3 261,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,0 91,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 100,7 2 143,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 685,8 667,9

3 Do lo gi ki adá sok 430,0 477,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,2

2 Fel újí tás 35,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2

5 La kás tá mo ga tás 15,0

3 Köl csö nök 23,8 20,6

21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 930,5 4 148,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 166,1 104,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 755,4 2 821,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 899,2 840,9

3 Do lo gi ki adá sok 438,0 483,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,0 11,7

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

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26,3

2 Fel újí tás 28,4

5 La kás tá mo ga tás 17,0

3 Köl csö nök 31,6 28,2

22 Zala me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 394,0 3 502,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 95,0 116,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 318,3 2 324,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 755,7 746,3

3 Do lo gi ki adá sok 415,0 480,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,1

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 24,4

2 Fel újí tás 28,7

5 La kás tá mo ga tás 11,5

3 Köl csö nök 24,6 23,1

23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 7 820,2 8 924,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 629,2 641,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 312,6 6 115,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 714,2 1 826,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 422,6 1 403,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 52,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 66,3

2 Fel újí tás 92,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 2,8

5 La kás tá mo ga tás 21,0
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3 Köl csö nök 86,1 81,3
24 Köz tár sa sá gi Õr ez red 6 897,8 7 514,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 139,6 291,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 808,2 4 950,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 537,7 1 781,5
3 Do lo gi ki adá sok 691,5 803,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 81,6
2 Fel újí tás 40,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 144,9
5 La kás tá mo ga tás 26,0

3 Köl csö nök 45,8 45,8
6 Ha tár õr ség

1 Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és szer vei 5 357,8 5 651,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 62,7 618,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 156,4 3 598,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 622,4 861,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 025,5 1 537,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0 32,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,8 175,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 325,0 210,5
2 Fel újí tás 276,0 129,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 12,3
5 La kás tá mo ga tás 85,0

3 Köl csö nök 4,0 4,0 174,7 178,6
2 Ha tár õr igaz ga tó sá gok 33 675,1 34 839,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 383,0 489,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24 080,7 25 203,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 882,3 7 524,7
3 Do lo gi ki adá sok 2 095,1 2 550,6
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 276,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 44,9

3 Köl csö nök 56,0 56,0 1,2 73,4
7 BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 10 823,2 11 162,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 400,7 432,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 378,7 5 680,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 709,2 1 828,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 115,6 1 806,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 221,5 91,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 018,3 4 980,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 691,2 5 423,5
2 Fel újí tás 126,0 115,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 224,4
5 La kás tá mo ga tás 46,5
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3 Köl csö nök 50,6 56,5
8 Táv köz lé si Szol gá lat 1 988,5 1 977,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 409,2 529,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 625,1 645,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 203,2 208,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 318,4 1 329,4
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 13,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 194,5 156,7
2 Fel újí tás 56,5 46,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 72,0

3 Köl csö nök 3,5 1,6
10 Duna Pa lo ta és Ki adó 233,0 297,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 235,1 280,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 191,3 202,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65,2 66,8
3 Do lo gi ki adá sok 172,6 225,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 96,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0 30,5
2 Fel újí tás 24,0 55,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 39,9

11 Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal 19 220,9 19 749,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 960,0 10 343,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 725,9 1 935,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 578,2 609,2
3 Do lo gi ki adá sok 21 386,5 19 706,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 307,0 3 641,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 96,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 033,9 3 550,8
2 Fel újí tás 149,4 229,6

12 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 1 615,3 1 677,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 192,0 281,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 078,8 1 152,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 352,1 337,0
3 Do lo gi ki adá sok 284,9 372,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,9 4,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 58,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 41,7 67,8
2 Fel újí tás 15,9 52,2
5 La kás tá mo ga tás 4,0

3 Köl csö nök 8,4 12,6
13 BM Köz pon ti Kór ház és in téz mé nyei 1 259,9 1 297,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 769,5 3 553,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 232,2 2 219,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 765,5 720,2
3 Do lo gi ki adá sok 932,7 1 761,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 0,5
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 26,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 57,0 121,0
2 Fel újí tás 40,0 44,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 6,0

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 2 432,9 2 938,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 886,3 1 674,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 104,4 2 159,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 693,7 691,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 378,5 2 653,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,1 251,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,0 1 559,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,1 32,8
2 Fel újí tás 75,4 77,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 461,5
5 La kás tá mo ga tás 60,0

3 Köl csö nök 61,2 67,5
16 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 352,6 365,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 384,6 2 011,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 568,1 590,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 185,9 175,5
3 Do lo gi ki adá sok 885,1 1 530,5

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 98,1 77,8

17 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 249,1 240,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 90,0 87,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29,2 27,7
3 Do lo gi ki adá sok 86,3 39,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,1

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 24,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 26,3

18 Ok ta tá si igaz ga tó ság
1 BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság 626,9 1 180,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 280,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 256,8 355,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 61,0 111,8
3 Do lo gi ki adá sok 169,9 73,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 763,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,3 139,0
2 Fel újí tás 43,9 30,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 20,2
5 La kás tá mo ga tás 20,0

3 Köl csö nök 15,6 15,6
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2 Tan in té ze tek 5 614,1 5 459,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 482,3 832,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 569,0 3 333,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 159,1 937,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 358,3 1 915,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 98,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,0 94,4
2 Fel újí tás 2,0 15,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,9

3 Köl csö nök 0,9
3 BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont 259,3 294,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 486,5 583,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 221,2 273,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 70,4 88,4
3 Do lo gi ki adá sok 454,2 444,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,7

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

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

3 Köz biz ton sá gi és köz igaz ga tá si be ru há zá sok 2 648,7 665,9
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 291,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 648,7 87,0

4 Tûz vé del mi be ru há zá sok 230,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 230,4
5 La kás cé lú be ru há zás 613,9 31,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 48,5
5 La kás tá mo ga tás 613,9

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 2 756,0 2 821,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 756,0 3 452,8
4 Köz rend vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 167,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0 73,3

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,0 113,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 80,0 80,0
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9 Ka taszt ró fa el há rí tá si cél elõ irány za tok

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,2

10 NATO tag ság gal kap cso la tos fel ada tok 89,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 32,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,3

3 Do lo gi ki adá sok 47,3

15 Eu ró pai in teg rá ci ós 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 28,1

29 Hi va tá sos ál lo mány nyug dí jaz ta tá sa 11 804,4 11 804,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 804,4 11 804,4

30 Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 390,0 527,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 390,0 391,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,0 60,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0 174,9

31 Bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa 200,0 115,2

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 200,0 18,3

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 600,1 9,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 27,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 380,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 117,1

3 Do lo gi ki adá sok 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 78,0

54 Ener gia ra ci o na li zá lás

3 Köl csö nök 70,0 70,0 55,4 69,2
55 Fo gyasz tó vé del mi bír ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 91,2 100,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 91,2 74,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,8 26,0

58 Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram 7 000,0 3 942,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
3 Do lo gi ki adá sok 1 124,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 184,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 000,0 10 580,8

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 1 813,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,2
3 Do lo gi ki adá sok 69,7
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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 2 000,0 1 201,3

60 Épí tés ügyi cél elõ irány za tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 220,0 842,1
3 Do lo gi ki adá sok 1,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 631,1

61 Lak bér tá mo gat ási prog ram 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

63 Kö zép és Ke let Eu ró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le té nek (ACEEEO) támogatása 25,0 17,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 17,7

64 IDEA prog ram tá mo ga tá sa 40,0

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

65 Nem zet kö zi tag sá gi dí jak 60,0 14,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 60,0 10,4

66 Schen gen Alap 2 222,0 2 222,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 888,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 110,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8 142,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10 142,0

67 Egyéb Uni ós be fi ze té si kö te le zett ség 254,0 86,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 254,0 5,5

68 Cím ze tes fõ jegy zõk 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 72,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,9

69 Hi va tá sos ál lo mány ru há za ti re form ja 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 300,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0

74 Mic ro soft nagy vál la la ti szer zõ dés sel össze füg gõ kö te le zett sé gek 738,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 738,1

75 Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té sek elõ ké szí té sé vel össze füg gõ feladatok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 47,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,7

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

76 Köz pon to sí tott la kás el ide ge ní tés bõl szár ma zó bevétel

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 469,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 469,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 97,1
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77 Ön kor mány za ti fej lesz té sek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 546,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112,3
80 Hi va tá sos ál lo mány il let mény ki egé szí té se 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

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 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 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 Köz ala pít vány 230,0 184,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 230,0 184,0
6 Tár sa dal mi szer ve ze tek és se gí tõk tá mo ga tá sa 110,0 137,4

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 110,0 133,1

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 308,2 278,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 3,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 308,2 278,2

10 Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány 360,0 324,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 360,0 324,0
11 Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség 35,0 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 35,0

12 Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let 25,0 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 25,0 20,0
11 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok
 5 HU-0103-01 COP2001 1 437,0 540,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 767,5 595,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 204,5 1 416,1

6 HU02-XX-XX COP2002 763,0 606,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 443,7 1,7

3 Do lo gi ki adá sok 736,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 474,3 142,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 944,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 142,0

7 HU03-XX-XX COP2003 1 201,4 1 168,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,8 92,2
3 Do lo gi ki adá sok 155,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 840,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 016,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 56,9

8 Ka taszt ró fa vé de lem PHARE prog ram 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 408,7

13 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 19,0 19,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 77,0 65,9
3 Do lo gi ki adá sok 19,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,0 65,9

14 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 48,0 48,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 191,0 185,2
3 Do lo gi ki adá sok 48,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 191,0 185,2

15 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 ram okhoz HU 9916 25,0 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 102,0 59,1
3 Do lo gi ki adá sok 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,0 59,1

16 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 51,0 51,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 204,0 104,4
3 Do lo gi ki adá sok 51,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 204,0 104,4

17 Hid ro gén ke ze lés VVER-440/230 re ak tor kon té ne ré ben (632.04.01) 61,0 61,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 242,0 140,1
3 Do lo gi ki adá sok 61,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 242,0 140,1

18 Az APROS nuk le á ris erõ mû vi elem zõ prog ram al kal ma zá sa a PA-RE (634.04.02) 26,0 26,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 102,0 59,0
3 Do lo gi ki adá sok 26,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 102,0 59,0

19 Ka pa ci tás nö ve lés a Püs pök szi lá gyi Hul la dék tá ro ló ban (632.04.03)

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 191,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 191,0

20 Tö meg spekt ro mé ter al kal ma zá sa is me ret len ere de tû nuk le á ris anya gok és
kör nye ze ti min ták ana lí zi sé re (632.04.03) 38,0 38,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 153,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 191,0

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 25,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,4
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 43,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 322,1

12 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei
1 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 112,6 42,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 47,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15,6
3 Do lo gi ki adá sok 22,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26,6

14 Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok nor ma tív tá mo ga tá sa 900,0 900,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 900,0 900,0
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 1,5
3 Do lo gi ki adá sok 288,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3

16 Fe je ze ti tar ta lék 780,9 780,9
17 ,,Se gít sünk az ár víz ká ro sul ta kon!”

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0 0,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0

18 Az beszt ce ment bõl épült há zak szak ér tõi vizs gá la ta 30,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 30,0
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 15,6

 1–19. cím össze sen: 333 348,4 42 964,9 290 383,5 341 175,4 48 653,8 292 503,9

20 Ala pok tá mo ga tá sa
1 Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap 3 275,0 3 585,1

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 ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá si fel ada tok 10 607,2 10 666,8
12 Gyer mek vé del mi szak el lá tás 9 632,8 9 605,7
13 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 12 680,8 12 479,2
14 Nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás 3 751,0 3 685,9
15 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 940,7 933,7
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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 8 810,6 8 765,6

17 Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa 3 338,0 3 281,8

18 Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok 176,1 178,6

19 Óvo dai ne ve lés 57 644,4 57 471,7

20 Is ko lai ok ta tás 281 427,9 279 240,5

21 Kü lön le ges gon do zás ke re té ben nyúj tott el lá tás 28 388,4 28 342,5

22 Alap fo kú mû vé szet ok ta tás 12 396,6 12 330,5

23 Bent la ká sos köz ok ta tá si in téz mé nyi el lá tás 24 020,1 23 692,6

24 Hoz zá já ru lá sok egyéb köz ok ta tá si szak mai fel ada tok hoz 18 088,6 17 816,3

25 Hoz zá já ru lá sok szo ci á lis jel le gû el lá tot ti jut ta tá sok hoz 32 820,2 32 238,9

26 Dif fe ren ci ált hoz zá já ru lá sok egyes köz ok ta tá si in téz mé nye ket fenn tar tó te le pü lé si 
ön kor mány za tok fel adat el lát ásá hoz 18 178,8 18 135,4

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 2 000,0 3 461,0

2 La kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá sa 5 900,0 5 472,0

3 Kom pok, ré vek fenn tar tá sá nak, fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa 220,0 220,0

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 1 317,3 1 306,6

6 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok 170,0 168,4

7 Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi 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 630,0 711,0

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 1 000,0 1 050,0

10 A lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok tá mo ga tá sa 6 022,1 4 021,0

11 A könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 100,0 100,0

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 1 499,8

13 Bel sõ el len õr zé si tár su lá sok tá mo ga tá sa 100,0 54,8

14 ,,ART” mo zi há ló zat fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa 500,0 95,0

15 Ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sa mi att kárt szen ve dett la kó épü le tek tu laj do no sa i nak 
kár ta la ní tá sa 1 385,0 778,0

16 He lyi ön kor mány za tok ál lat- és nö vény ker ti, va das par ki tá mo ga tá sa 410,0 420,0

17 Pin ce rend sze rek, ter mé sze tes part fa lak és föld csu szam lá sok ve szély el há rí tá si 
mun ká la ta i nak tá mo ga tá sa 795,0 604,4

18 A 2003. évi jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dás mér sék lé sé nél be szá mí tás sal érin tett 
ön kor mány za tok tá mo ga tá sa 5 850,0 5 376,1

19 Ön kor mány za tok EU-s, va la mint ha zai fej lesz té si pá lyá za tai sa ját for rás ki egé szí té sé nek 
tá mo ga tá sa 4 400,0 59,0

20 Kis tér sé gi fej lesz té sek és kis tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé se 9 500,0 7 424,0

21 A mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sa 350,0 320,0

22 Az ECDL szá mí tó gép-ke ze lõi vizs ga és a nyelv vizs ga dí já nak vissza té rí té se 500,0 128,7

23 He lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sa 10 000,0 8 449,0

24 Hoz zá já ru lás a he lyi ön kor mány za tok lak bér tá mo gat ási rend sze ré hez 200,0

25 A he lyi ön kor mány za ti kör ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak bér fej lesz té sé hez 
tá mo ga tás 2 984,1

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 támogatások

1 Ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok 12 000,0 15 801,4
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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 4,9
3 A mû kö dés kép te len ön kor mány za tok egyéb tá mo ga tá sa 1 200,0 2 299,0

4 A he lyi ön kor mány za tok szín há zi tá mo ga tá sa
1 Mû köd te té si hoz zá já ru lás 7 012,1 7 710,1
2 Mû vé sze ti te vé keny ség ki adá sa i hoz való hoz zá já ru lás 2 250,0 2 183,0
3 Báb szín há zak mû köd te té si hoz zá já ru lá sa 130,0 144,0
4 Báb szín há zak mû vé sze ti  te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 236,5 228,5
5 Szín há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sa 875,0 905,0

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, to vább kép zés, fel ké szü lés tá mo ga tá sa 2 773,2 2 766,7
2 Pe da gó gu sok szak könyv vá sár lá sa 2 251,5 2 221,2
3 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
4 Szak mai fej lesz té si fel ada tok 4 011,0 4 017,7
5 Pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás 1 188,2 1 180,7
6 Mi nõ ség fej lesz té si fel ada tok 382,7 381,4
7 Pe da gó gi ai szak szol gá lat 2 631,8 1 772,4
8 Di ák sport tal kap cso la tos fel ada tok tá mo ga tá sa 1 714,2 1 704,5

2 Egyes szo ci á 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 62 530,7 73 623,0
2 Ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa 15 120,0 14 395,5
3 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa 673,6 702,3

5 Fõ vá ro si ke rü le tek bel te rü le ti út ja i nak szi lárd bur ko lat tal való el lá tá sa 2 000,0 2 000,0
6 Cím zett és cél tá mo ga tás 64 255,0 52 157,5
7 Te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si célú tá mo ga tás 10 573,0 9 249,3
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 5 787,6
2 Vis ma i or tar ta lék 243,9 796,0

9 Bu da pest 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal 
elsõ sza ka sza épí té sé nek tá mo ga tá sa 15 800,0 640,8

10 Tá mo ga tás la kos sá gi vi har ká rok eny hí té sé re 247,3
11 A Her nád ára dá sa mi at ti la kos sá gi tá mo ga tás 41,8

 23. cím össze sen: 795 144,0 768 970,2

 Össze sen: 1 131 767,4 42 964,9 290 383,5 1 113 730,7 48 653,8 292 503,9

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 5 213,1 6 518,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 278,0 462,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 462,0 3 665,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 053,1 1 078,3
3 Do lo gi ki adá sok 901,0 1 837,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 80,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 58,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 342,6

2 Fel újí tás 60,0 20,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 141,7

3 Köl csö nök 4,4 4,4
2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

1 Költ ség ve té si Iro da 1 063,1 1 166,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 260,0 121,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 906,8 852,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 317,1 247,7

3 Do lo gi ki adá sok 117,1 176,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,0 4,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 12,1 5,6

2 Fel újí tás 0,3

3 Köl csö nök 7,4 7,3
2 Ál lat egész ség ügyi, élel mi szer el len õr zé si szak igaz ga tá si in téz mé nyek 7 842,9 8 197,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11 000,0 11 174,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 878,6 8 304,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 682,8 2 594,9

3 Do lo gi ki adá sok 6 683,6 6 227,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 47,9 659,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 65,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 550,0 1 779,6

2 Fel újí tás 181,7

3 Köl csö nök 17,2 17,2
3 Nö vény egész ség ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 4 929,4 5 026,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 783,0 2 391,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 015,8 3 470,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 995,3 1 089,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 836,3 1 899,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 69,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 218,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 850,0 1 002,0

2 Fel újí tás 212,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 25,1

3 Köl csö nök 12,0 11,1
4 Föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si in téz mé nyek 4 304,2 6 113,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 095,0 830,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 640,0 4 094,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 232,3 1 321,6

3 Do lo gi ki adá sok 491,4 1 779,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 91,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,0 66,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 46,5 119,2

2 Fel újí tás 50,0 50,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 25,1
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3 Köl csö nök 10,0 9,9
5 Er dé sze ti szak igaz ga tá si in téz mé nyek 1 996,5 2 031,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 956,7 1 266,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 818,6 1 974,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 603,1 603,2

3 Do lo gi ki adá sok 438,3 642,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 73,3 33,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 145,0 102,1

2 Fel újí tás 21,5 8,4

3 Köl csö nök 8,6 8,9
7 Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 846,3 0,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 800,0 2 640,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 713,7 625,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 236,0 188,7

3 Do lo gi ki adá sok 608,7 4 597,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 85,0 4 251,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 600,0 506,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 587,9 818,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,9

3 Köl csö nök 15,0 12,8
8 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 200,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 75,8 77,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24,2 23,3

3 Do lo gi ki adá sok 100,0 86,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26,2

3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 9 727,7 9 637,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9 040,0 11 236,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 656,6 10 650,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 382,0 3 387,9

3 Do lo gi ki adá sok 5 724,1 6 981,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 713,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 980,0

2 Fel újí tás 386,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 12,1

3 Köl csö nök 5,0 8,7 9,2
4 Me zõ gaz da sá gi mi nõ sí tés és törzs te nyé szet-fenn tar tás in téz mé nyei 1 827,2 1 986,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 677,0 4 260,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 368,2 2 411,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 826,8 777,0

3 Do lo gi ki adá sok 2 325,1 2 518,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,1 261,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 60,0 101,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 414,5
2 Fel újí tás 28,5

3 Köl csö nök 5,5 5,5
5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 4 713,7 7 087,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 468,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 823,2 3 099,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 925,7 950,5
3 Do lo gi ki adá sok 584,6 2 007,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 380,2 1 146,4
2 Fel újí tás 20,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,2

6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 5 219,3 5 517,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 310,6 2 213,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 489,2 3 592,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 191,4 1 179,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 983,8 2 481,6
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 18,9 50,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 58,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 272,4 388,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 570,9
2 Fel újí tás 70,0 87,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 190,0

3 Köl csö nök 1,7 1,5
7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 528,8 560,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,0 106,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 338,8 347,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 114,9 119,2
3 Do lo gi ki adá sok 185,1 246,5

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 8,3
2 Fel újí tás 20,0 14,8

8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 3 253,7 4 602,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 187,0 2 589,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 847,6 2 952,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 965,3 958,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 632,7 2 539,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,1 146,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,0 404,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 742,4
2 Fel újí tás 30,0 94,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 5,5

3 Köl csö nök 5,1 4,5
10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Be ru há zás
13 In téz mé nyek köz pon ti be ru há zá sai 369,0 36,4
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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 77,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 369,0

14 Du na-Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa 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
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 0,8

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 30,1 5,0

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 18,4 2,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, 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 8,0

2 Ag rár ku ta tá si fel ada tok, mû sza ki fej lesz tés 1 254,8 158,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 50,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 220,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 87,3
3 Do lo gi ki adá sok 524,0 1,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 99,1 263,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 324,4 5,6

3 Tan üze mek, tan gaz da sá gok tá mo ga tá sa 600,0 5,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 1,5
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 600,0

4 Fel ügyelt ál la mi tu laj do nú tár sa sá gok tá mo ga tá sa 525,0 300,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 525,0 300,8
5 Nem ze ti ka tasz te ri prog ram fel té tel rend sze re 441,2 441,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 441,2 441,2

6 Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra ál tal el lá tott ál la mi fel ada tok tá mo ga tá sa 12,3 12,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,3 12,3
7 Hegy köz sé gek ál la mi fel ada ta i nak tá mo ga tá sa 800,0 747,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 600,0 547,2

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

8 Ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek tá mo ga tá sa 150,0 71,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 92,4
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9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 273,8 192,7
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 973,8 192,6
10 Par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sa 1 500,0 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 500,0 357,3

11 Nem ze ti tá mo ga tá sok mû köd te té se 50,0 4,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 34,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,0
3 Do lo gi ki adá sok 5,0

12 Ma gyar Ag rár ka ma ra köz fel ada ta i nak fi nan szí ro zá sa 782,4 750,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 782,4 750,0
13 Osz tat lan föld tu laj don ki mé ré sé nek költ sé gei 100,0 60,0

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

14 Ag rár-fel sõ ok ta tás K+F te vé keny ség 400,0 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 12,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,0
15 Köz pon to sí tott be vé te lek bõl fi nan szí ro zott in téz mé nyi fel ada tok 2 120,0 4 359,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 482,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 154,5
3 Do lo gi ki adá sok 282,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 214,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 900,0
2 Fel újí tás 300,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 417,0

17 Igyál te jet prog ram 800,0 800,0
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 99,5
18 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 50,5

34 Köz ok ta tá si tá mo ga tá sok
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 5,6
35 Egyéb szer ve ze tek fel ada ta i ra 92,6

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 372,6

3 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai
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
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,9
3 Do lo gi ki adá sok 19,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,1

2 HU0201-02 EU BSE el len õr zõ rend szer 108,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 127,8

3 Do lo gi ki adá sok 157,7
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 63,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 87,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,5

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 kialakítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,8
3 Do lo gi ki adá sok 23,8

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,2
3 Do lo gi ki adá sok 7,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 420,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 571,1

5 HU0201-05 Juh és kecs ke re giszt rá ci ós rend szer
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 54,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 102,0

6 HU0201-06 Élel mi szer biz ton ság
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,5

3 Do lo gi ki adá sok 16,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,2

7 Ha tár át ke lõ he lyek szak em ber kép zé se (HU02/B/AG02)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 143,9

3 Do lo gi ki adá sok 143,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0

8 A vi dék fej lesz tés Ope ra tív Prog ram já hoz kap cso ló dó in téz mény rend szer
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 14,2

3 Do lo gi ki adá sok 15,9
9 Ag rár gaz da sá gi PHARE Ki vi te le zõ Cso port mû kö dé si költsége

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 42,3

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

10 Ag rár gaz da sá gi in téz mény fej lesz tés (HU 01XX) 160,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 168,0

3 Do lo gi ki adá sok 166,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 054,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 636,6
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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 3,0
18 Ál lat egész ség ügyi és élel mi szer hi gi é ni ai el len õr zés (HU 0002-01)

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

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
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 44,7

3 Do lo gi ki adá sok 59,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 558,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 555,3
20 2003/004-347-01-02 Nem ze ti Nö vény-egész ség ügyi Di ag nosz ti kai és El len õr zé si 

Rend szer kialakítása
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 126,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 181,6
21 Vad ál la tok (ró kák) ve szett sé ge el le ni in téz ke dé sek 751,8 124,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 649,0
3 Do lo gi ki adá sok 649,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 547,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 298,8

22 Ex-an te ér té ke lés – Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv 2002/000-180-06-01-09
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,4

3 Do lo gi ki adá sok 48,4
24 MSZR ala pú prog nó zi sok to vább fej lesz té se HU03/AG/03-TL 5,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,6
3 Do lo gi ki adá sok 13,6

25 EU kon form tá mo ga tá sok be ve ze té se a me zõ gaz da sá gi szek tor ban 
HU03/AG/04-TL

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

4 Fe je ze ti ke ze lé sû szak mai elõ irány za tok
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 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 234,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 209,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 54,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 694,5

2 Vi dé ki kör nye zet von zób bá té te le
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 18,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 607,1

5 Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
1 NVT Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás 1 335,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 740,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 075,2
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2 NVT Ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek tá mo ga tá sa 549,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 775,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 325,2
3 NVT Me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té se 333,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 681,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 014,0

5 NVT Fé lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa 39,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 198,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 237,6
6 NVT Ter me lõi cso por tok lét re ho zá sa 149,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 451,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 540,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 302,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 361,9

7 NVT Az EU kör nye zet vé del mi, ál lat jó lé ti és hi gi é ni ai kö ve tel mé nye i nek 
való meg fe le lés elõsegítése 860,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 345,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 206,2

8 NVT Tech ni kai se gít ség nyúj tás 156,6 156,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 626,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 783,2
9 NVT Cél tar ta lék 856,0 148,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 856,0

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok
1 Köz pon to sí tott be vé tel bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

1 Er dé sze ti fel ada tok 5 850,0 5 799,1
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 5 850,0 5 013,3

2 Ter mõ föld vé de lem tá mo ga tá sa 750,0 1 059,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 436,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 350,0 1 173,7

7 Ál lat te nyész té si fel ada tok 1 080,0 907,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 080,0 903,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 63,7
8 Hal gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 300,0 294,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 17,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 187,9

9 Vad gaz dál ko dás tá mo ga tá sa 460,0 721,1
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 460,0 791,5
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2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

1 Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá sok 23 286,0 29 228,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
3 Do lo gi ki adá sok 336,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 179,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 23 286,0 27 140,6

3 Köl csö nök 93,3
2 Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok 105 500,0 99 046,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 130,2
3 Do lo gi ki adá sok 3,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 105 500,0 90 865,3

3 Ag rár gaz da sá gi ke zes ség be vál tás 3 203,4 503,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 203,4 329,5

6 Ál lat kár ta la ní tás és ál la ti hul la dék meg sem mi sí tés 858,6 1 878,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 858,6 1 902,4

10 Fe je ze ti tar ta lék 320,0 320,0

12 Sa pard tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok

1 SAPARD in téz ke dé sek 4 577,0 5 852,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 563,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14 180,0 7 864,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18 757,0 14 331,3

2 Tech ni kai se gít ség nyúj tás 20,0 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 60,0 42,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 54,8

13 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ACQUIS át vé te lé nek ag rár nem ze ti prog ram ja 5 754,3 163,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 160,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 371,0

3 Do lo gi ki adá sok 4 223,3 30,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 514,2

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 90,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29,0

3 Do lo gi ki adá sok 31,0

14 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se 87,0 43,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 87,0 5,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,4

1–10. cím össze sen: 289 461,4 70 258,8 219 202,6 270 762,4 55 641,5 213 549,5
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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 3 797,3
2 Er dõ vé del mi és er dõ gaz dál ko dá si bír ság 150,0 453,6

2 Ter mõ föld vé del mé vel, hasz no sí tá sá val kap cso la tos bevételek
1 Föld vé del mi já ru lék 3 347,2 5 918,3
2 Föld vé del mi és ta laj vé del mi bír ság 50,0 27,6

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 1 090,0 920,9
2 Ló ver seny to ta li za tõr for ga lom utá ni be vé te lek 10,0 6,4

4 Hal gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi ha lász- és hor gász je gyek díja 290,0 210,5
2 Ha lá szat fej lesz té si hoz zá já ru lás 30,0 103,9
3 Hal vé del mi bír ság 20,0 20,1

5 Vad gaz dál ko dá si be vé te lek
1 Ál la mi va dász je gyek díja 300,0 429,8
2 Ha tó sá gi el já rá si díj, tró fea bí rá lat 70,0 99,2
3 Vad vé del mi hoz zá já ru lás 200,0 268,6
4 Vad azo no sí tó és üzem terv szol gál ta tás 20,0 55,5
5 Vad vé del mi bír ság 30,0 27,9

Össze sen: 289 461,4 79 966,0 219 202,6 270 762,4 67 981,1 213 549,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um
1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 11 209,7 9 508,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 82,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 011,0 5 312,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 514,6 1 717,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 401,3 1 725,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 189,2 36,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 593,6 1 206,2
2 Fel újí tás 500,0 27,3

3 Köl csö nök 11,7 3,0
2 HM hi va ta lai 4 234,8 4 658,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 171,1 2 141,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 597,4 630,9
3 Do lo gi ki adá sok 1 289,7 1 340,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 170,5 538,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,1 117,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,6
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3 Köl csö nök 8,5
3 HM hát tér in téz mé nyei 54 745,1 54 052,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 436,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 492,9 6 364,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 614,1 1 876,6
3 Do lo gi ki adá sok 35 174,2 37 672,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 43,6 127,8

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 3 318,9 2 420,9
2 Fel újí tás 7 786,0 6 016,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 83,3

3 Köl csö nök 315,4 610,9 666,8
2 Ma gyar Hon véd ség

1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 121 925,6 108 804,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 668,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25 037,7 24 374,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 307,5 7 343,5
3 Do lo gi ki adá sok 57 697,9 48 354,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 73,5 143,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26 582,1 19 268,5
2 Fel újí tás 5 225,9 4 311,4

3 Köl csö nök 1,0 38,3 86,2
2 Ma gyar Hon véd ség Szá raz föl di csa pa tai 39 538,4 40 301,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 373,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27 797,5 29 414,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 236,3 8 837,3
3 Do lo gi ki adá sok 3 423,7 3 696,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 77,4 186,5

3 Köl csö nök 3,5 45,2 43,2
3 Ma gyar Hon véd ség Re pü lõ és lég vé del mi csa pa tai 27 433,4 28 703,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 467,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 485,9 18 531,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 422,7 6 000,3
3 Do lo gi ki adá sok 4 444,3 4 935,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,4 143,2

3 Köl csö nök 2,1 25,4 22,9
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 8 545,8 9 102,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 194,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 452,1 4 719,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 091,7 1 396,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 887,4 3 467,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,7 17,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,5 89,5
2 Fel újí tás 7,0 7,0

2
0

0
5

/1
4

8
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
8

3
9

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
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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



3 Köl csö nök 0,4 16,5 22,9
2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 2 361,3 2 148,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 575,1 1 432,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 490,7 463,9
3 Do lo gi ki adá sok 209,1 237,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,3 6,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,0 119,9

3 Köl csö nök 0,1 0,5 0,6
4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 7 003,5 6 741,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 323,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 982,9 3 694,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 159,5 1 088,8
3 Do lo gi ki adá sok 1 438,6 1 549,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,8 16,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 402,5 512,1

3 Köl csö nök 0,2 0,3 1,3
5 Ka to nai Ügyész sé gek 1 105,3 1 043,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 810,7 737,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 247,5 228,0
3 Do lo gi ki adá sok 44,6 75,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,1 2,8

3 Köl csö nök 0,4 0,5 0,2
6 MH Egész ség ügyi in té ze tek 4 950,6 5 203,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 947,6 4 861,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 627,9 5 323,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 751,4 1 734,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 496,4 3 090,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 22,5 36,0

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 6,5

7 Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 258,4 234,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 133,1 113,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 40,6 37,2
3 Do lo gi ki adá sok 54,5 55,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,6 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 29,6 35,3

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 670,0 670,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 670,0 670,0
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5 Köz pon ti lag ke zelt la kás tá mo ga tá si elõ irány za tok 6 700,0 4 700,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

5 La kás tá mo ga tás 2 500,0 1 050,0
6 La kás épí tés 4 200,0 3 650,0

6 Ka to nai vé del mi be ru há zá sok 5 300,0 5 400,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 5 300,0 5 400,0
2 Ága za ti cél elõ irány za tok

3 Tár sa dal mi szer vek tá mo ga tá sa 24,0 124,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0 124,2
5 Köz hasz nú Tár sa sá gok ál tal el lá tott ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá sa 4 304,3 4 899,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 127,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 304,3 5 027,8

6 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 18,6
15 Nem zet kö zi kár té rí tés

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 35,9

24 Hoz zá já ru lás a NATO költ ség ve té sé hez 1 441,8 1 377,3
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 1 441,8 1 372,6

25 Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz 5 878,0 4 160,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5 878,0 4 160,2
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 20,4 6,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,4 17,6

29 Ha di sí rok lé te sí té se az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó ban 58,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 58,5
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 ellátásának kiadásaihoz
1 Hoz zá já ru lás a hi va tá sos ka to nák ked vez mé nyes nyug el lá tá sá nak ki adá sa i hoz 13 326,7 13 326,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13 326,7 13 326,7

2 Hoz zá já ru lás a sor ál lo mány tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sá nak ki adá sa i hoz 726,8 697,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 726,8 697,5
33 Pé csi Tu do mány egye tem tá mo ga tá sa 26,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26,0

34 Vé del mi fe lül vizs gá lat cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sa 20 000,0 20 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 787,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 212,5
3 Do lo gi ki adá sok 6 140,7
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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 3 856,5
2 Fel újí tás 5 002,8

35 Egyéb uni ós be fi ze té sek 30,6 80,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,6 91,1
36 MH Szo ci ál po li ti kai Köz hasz nú Ala pít vány ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa 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

37 Hon véd Mû vész együt tes tá mo ga tá sa 218,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 218,0

Össze sen: 346 956,1 4 947,6 342 008,5 311 677,1 9 408,4 326 035,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 3 745,6 3 590,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 747,6 2 452,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 821,8 1 976,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 570,2 616,5
3 Do lo gi ki adá sok 1 644,8 2 038,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 130,0 749,5

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 303,3 375,7
2 Fel újí tás 23,1 5,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 156,0

3 Köl csö nök 13,1 13,1
2 Or szá gos Párt fo gói Fel ügye lõi Szol gá lat Hi va ta la 3 655,0 3 555,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 269,5 1 962,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 737,0 615,4
3 Do lo gi ki adá sok 381,2 585,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 16,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 255,3 329,0

3 Szak ér tõi In té ze tek 1 673,9 1 694,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 48,0 76,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 134,6 1 123,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 363,8 355,3
3 Do lo gi ki adá sok 223,5 248,8
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 50,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 43,3
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4 IM Bün te tés-vég re haj tás 33 599,3 35 271,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 415,9 3 321,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 370,1 19 023,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 625,5 5 843,4

3 Do lo gi ki adá sok 8 924,6 10 009,9

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2,7 2,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 010,0 2 671,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 100,0 499,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 696,6 325,9

2 Fel újí tás 367,7 239,9

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 599,7

5 La kás tá mo ga tás 95,0 75,0

3 Köl csö nök 108,0 85,0 105,9 136,5
5 Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da 1 375,8 1 403,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,2 401,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 679,0 708,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 221,7 220,5

3 Do lo gi ki adá sok 476,3 850,9

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 15,0 29,0

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

3 Köl csö nök 1,0 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 95,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 95,7

3 Igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség be ru há zá sai 56,3 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 4,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 56,3

4 Bün te tés-vég re haj tás be ru há zá sai 1 041,9 180,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 271,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 041,9

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 511,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 511,7

3 A bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ál la pí tott kár ta la ní tás 49,0 174,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,0 169,3

5 Pe ren kí vü li jogi szol gál ta tá sok 100,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 100,0 17,8
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6 Tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok 450,0 346,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0

3 Do lo gi ki adá sok 25,0 6,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 65,6

7 Köz pont be ru há zást ter he lõ be fi ze té si kö te le zett ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok (nem bon tott) 0,6

3 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány 12,0 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 12,0

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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 119,0 119,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,9
3 Do lo gi ki adá sok 6,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 249,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 368,2

10 Fe je ze ti tar ta lék 5,0 5,0

Össze sen: 50 152,1 3 661,9 46 490,2 52 483,1 6 982,4 46 448,8

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa

1 Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 5 439,5 5 523,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 532,1 869,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 125,7 3 357,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 986,1 1 052,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 720,2 2 272,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,2 619,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 96,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 88,4 24,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9,0 76,8

3 Köl csö nök 20,0 20,0 22,5 22,5
2 GKM Gaz da sá gi igaz ga tó ság 1 733,3 1 866,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 450,5 692,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 332,3 370,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 109,0 120,1

3 Do lo gi ki adá sok 1 161,0 1 425,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5 10,2
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 458,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 517,4 906,6

2 Fel újí tás 67,6 74,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 487,5

3 Köl csö nök 0,4 0,4
2 Szén bá nyá sza ti Szer ke zet át ala kí tá si Köz pont 40,6 40,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,6 22,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 25,4 27,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,8 8,8

3 Do lo gi ki adá sok 18,6 17,8

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 3,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,4 7,2

3 GKM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la 918,9 925,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,8 42,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 456,4 438,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 141,6 131,4

3 Do lo gi ki adá sok 234,3 317,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 123,1 113,9

4 Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 770,5 1 870,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 661,9 655,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 218,0 213,1

3 Do lo gi ki adá sok 808,6 917,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0 7,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 1,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0 32,3

2 Fel újí tás 20,0 8,1

3 Köl csö nök 3,7 3,3
5 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 73,4 78,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 42,0 47,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 60,9 61,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,2 21,4

3 Do lo gi ki adá sok 34,3 39,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 29,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 0,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 32,3

6 Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um 97,5 148,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,5 5,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27,4 31,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,8 11,3

3 Do lo gi ki adá sok 13,8 22,0

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 1,6
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8 Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Intézet
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 440,0 453,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 54,4 65,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,8 19,2
3 Do lo gi ki adá sok 356,2 439,6
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 38,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,2 10,2
2 Fel újí tás 2,2 4,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,0

3 Köl csö nök 1,0 2,0 1,8
9 Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat 1 236,2 1 287,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 118,2 1 184,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 030,6 943,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 329,7 305,8
3 Do lo gi ki adá sok 882,2 1 064,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,0 25,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 35,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 84,2 227,7
2 Fel újí tás 16,7 15,9

3 Köl csö nök 2,6 2,6 2,5 2,5
10 Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal 677,1 724,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 23,1 74,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 479,1 505,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 149,3 156,1
3 Do lo gi ki adá sok 56,0 107,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,0 8,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,7 35,2
2 Fel újí tás 3,1 13,5

3 Köl csö nök 0,5 0,5
11 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 659,9 1 670,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 527,0 523,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 154,4 152,0
3 Do lo gi ki adá sok 813,0 896,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 2,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,0 4,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 162,2 134,8
2 Fel újí tás 2,0 13,7

3 Köl csö nök 2,4 1,1 3,3 2,0
12 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 970,0 3 591,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 202,7 1 221,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 396,8 366,0
3 Do lo gi ki adá sok 1 543,0 1 462,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 124,6 102,7
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 636,9 434,9
2 Fel újí tás 60,0 64,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0 0,4

3 Köl csö nök 5,0 5,7 0,7
13 Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 667,0 2 468,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 039,1 1 011,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 346,1 318,3
3 Do lo gi ki adá sok 855,0 910,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6,5 8,4

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 216,3 149,3
2 Fel újí tás 204,0 82,8

3 Köl csö nök 1,2 1,2
15 Köz le ke dé si Fel ügye le tek 178,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22 915,3 21 646,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 540,3 7 522,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 664,7 2 293,6
3 Do lo gi ki adá sok 6 801,4 5 820,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 775,4 3 215,9
6 Ka mat fi ze té sek 0,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 40,0 308,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 896,0 1 839,2
2 Fel újí tás 228,5 160,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 179,1

3 Köl csö nök 61,0 12,0 49,5 22,7
16 Köz le ke dé si Mú ze um 340,8 414,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,1 49,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 228,1 239,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 81,8 75,1
3 Do lo gi ki adá sok 45,6 83,8

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 1,4 12,7
2 Fel újí tás 40,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 42,9

17 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság 1 529,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 225,0 1 686,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 481,3 590,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 174,1 187,7
3 Do lo gi ki adá sok 478,6 617,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0 87,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 100,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 65,0 103,0
2 Fel újí tás 10,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 041,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 61,7
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3 Köl csö nök 15,0 21,5 6,5
18 Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság 208,8 234,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 335,6 396,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 348,3 356,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 108,6 110,3

3 Do lo gi ki adá sok 115,2 131,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,6 1,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 59,9 10,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,6 46,0

2 Fel újí tás 1,0 3,0

19 MÁV Köz egész ség ügyi In té zet 56,2 56,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,9 36,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14,1 12,1

3 Do lo gi ki adá sok 3,2 15,3

20 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 66,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 507,8 8 210,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 106,6 3 801,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 419,6 1 305,4

3 Do lo gi ki adá sok 2 908,7 3 096,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 199,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 54,2 81,8

2 Fel újí tás 17,5 46,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 246,0

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 15 316,8 19 227,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 274,7 5 262,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 651,0 1 617,9

3 Do lo gi ki adá sok 5 830,0 5 937,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 266,3 251,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 22,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 995,0 2 520,7

2 Fel újí tás 264,0 106,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 646,7

3 Köl csö nök 40,0 9,2 22,7 397,7
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 340,0 340,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 340,0 260,1

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 557,7 4,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 461,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 557,7
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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 70,0 70,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 70,0 56,9

2 Lo gisz ti kai köz pont fej lesz té se 105,0 105,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 105,0 25,9
3 Bu da pes ti In ter mod. Lo gisz ti kai Köz pont 662,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 662,5 14,9

4 Ki kö tõk fej lesz té se 664,3 600,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 664,3 425,8
7 Vas út-egész ség ügyi fej lesz té sek 185,9 120,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 180,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 185,9 43,8

8 Inf ra struk tú ra-fej lesz té si fel ada tok
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 39,7
9 Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se 45,0 45,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 45,0 4,0

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 56,3
20 Rév- és komp köz le ke dés fej lesz té se 35,0 35,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 35,0 23,9

21 Mú ze u mi te vé keny ség be ru há zá sai 18,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 18,5

23 ,,Schen ge ni” vas úti ha tár ál lo má sok ki ala kí tá sa 105,0 105,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 105,0 65,0
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 5,4

34 Egész ség ügyi szak igaz ga tás be ru há zá sai 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 29,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 3,0

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 8,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 8,3
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2 Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa 2 250,0 1 628,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 9,4

3 Do lo gi ki adá sok 30,0 10,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0 284,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 850,0 1 242,4

3 Szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok 150,0 150,0
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 150,0 151,9

4 Ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se 142,2 95,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,4

3 Do lo gi ki adá sok 15,0 46,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 127,2 124,1

5 Ma gyar Fo lya mi In for má ci ós és Se gély hí vó Rend szer adat át vi te li és adat fel dol go zá si
fej lesz té se 100,0 100,0

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 30,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0 70,0

7 Ve szé lyes áru fu va ro zás sza bá lyo zá sa 3,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3,9
8 NATO tag ság ból adó dó fel ada tok 34,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,7
3 Do lo gi ki adá sok 32,2

9 A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada tai
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 670,0 1 008,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 670,0 1 010,2
10 A tár ca vé del mi fel ké szí té sé nek ál la mi fel ada tai a hon vé de lem rõl  szóló tör vény 

alap ján 116,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 116,6
11 Mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok 36,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 36,8

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 feladatok 24,6 24,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 24,6 24,6
16 Köz le ke dé si fel ügye le tek tá mo ga tá sa 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 95,0

18 Ál la mi több let fel ada tok 9 762,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,0

3 Do lo gi ki adá sok 343,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 200,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 9 999,6

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 224,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 224,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0
20 Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás 500,0 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 500,0

22 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 97,5

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
46 Schen ge ni Alap

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 096,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 096,5

47 CONNECT (MITS e-köz le ke dés) 40,0
48 Pro jekt Ge ne ra ti on Fa ci lity II. ütem (Ver seny ké pes gaz da ság mun ka cso port 

fel ada ta i nak el lá tá sá ra) 15,0
3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

1 Be ru há zás-ösz tön zé si cél elõ irány zat 11 605,9 12 254,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 221,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 932,3 947,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 861,8 3 215,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4 698,2 441,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11 610,0 11 029,0

3 Kis- és kö zép vál lal ko zá sok be ru há zá sa i nak ka mat tá mo ga tá sa 
és EK társ fi nan szí ro zás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 184,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 41,5
2 Tu risz ti kai cél elõ irány zat 13 873,0 11 193,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40,1
3 Do lo gi ki adá sok 500,0 1 886,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10 300,5 8 380,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 397,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 10,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3 022,5 10 864,2

3 Köl csö nök 50,0 100,0 61,0
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3 Kis- és kö zép vál lal ko zói cél elõ irány zat 13 344,1 10 405,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 80,0 124,2

3 Do lo gi ki adá sok 455,2 952,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 139,8 2 244,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8 829,1 9 114,7

4 Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té sek elõ ké szí té se cél elõ irány zat 10 000,0 4 266,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10 000,0 4 266,4
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 30,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 30,0
5 Út fenn tar tá si és fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Út fenn tar tás és fej lesz tés 86 482,8 83 882,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 200,0 858,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 32 683,0 47 179,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0 698,9

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 40 696,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13 803,8 38 181,9

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat
1 Ener gia gaz dál ko dás 34 829,0 65 819,4

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 34 829,0 43 752,7

7 Fe je ze ti tar ta lék 146,2 146,2
8 Ha di ipa ri ka pa ci tás fenn tar tá sa 144,8 144,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 144,8 144,8

11 ITD-H Ke res ke del mi szol gá lat tá mo ga tá sa 1 130,8 834,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 130,8 834,1
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 Új meg kö ze lí té sû di rek tí vák át vé te lé nek tá mo ga tá sa HU03/IB/IM01-TL 2,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 41,9
3 Do lo gi ki adá sok 41,9

2 Fel ké szü lés a me zõ gaz da sá gi im port kvó ta en ge dé lye zé si te vé keny ség el lá tá sá ra 
HU03/IB/AG06-TL

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 25,1
3 Do lo gi ki adá sok 25,1

4 EU SAVE II prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 17,3

10 Ta nú sí tó és El len õr zõ In té ze tek fej lesz té se prog ram (HU-01-02-01)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2

3 Do lo gi ki adá sok 0,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 73,6
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16 Ener gia Ac qu is át vé te le, in téz mény fej lesz tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,5

3 Do lo gi ki adá sok 28,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 146,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 184,3

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 55,4

3 Do lo gi ki adá sok 55,4

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 9,7

3 Do lo gi ki adá sok 9,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 135,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 308,4

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 13,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 103,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 142,5

26 GVOP elõ ze tes ér té ke lé se prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 12,4

3 Do lo gi ki adá sok 14,1

27 KIOP elõ ze tes ér té ke lé se prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,7

3 Do lo gi ki adá sok 14,6

2 ISPA ma rad vá nyok fel hasz 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 4 390,8

1 Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom vo nal sza kasz fel újí tá sa  II.
2000/HU/16/P/PT/002, ma rad vány

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 987,8

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, ma rad vány

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 150,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 101,9

3 Za la lö võ–Za la eger szeg–Bo ba vas út vo nal fel újí tá sa 2000/HU/16/P/PT/003, 
ma rad vány

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 017,2

4 Út re ha bi li tá ci ós prog ram I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006, 
ma rad 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 1 395,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 397,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2 949,6
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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, ma rad 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 562,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 631,5

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, maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 29,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,0

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, 
ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,5

14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

1 MTESZ tá mo ga tá sa 86,9 86,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 86,9 86,9

2 Fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 50,2 50,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 110,0 185,9
3 Do lo gi ki adá sok 8,0 3,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 152,2 189,9

3 Bé kél te tõ tes tü le tek tá mo ga tá sa 65,0 65,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 63,0 81,0

4 Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra tá mo ga tá sa 90,0 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 60,0

5 Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tá mo ga tá sa 97,5 94,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,5 100,8

6 Köz le ke dés tu do má nyi In té zet 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 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 200,0 100,0

17 GM fe je ze ti elõ re nem ter ve zett ki adá sok

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

35 Ha di ipa ri tech no ló gia-kor sze rû sí tõ be ru há zá sok tá mo ga tá sa 58,0 58,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 2,5 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 55,5 97,0
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36 Köz hasz nú szer ve ze tek tá mo ga tá sa

1 Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai 58,0 58,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,0 58,0

2 Ma gyar Gaz da ság elem zõ In té zet Kht. tá mo ga tá sa 144,9 102,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 144,9 102,9

37 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 2 050,0 2 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 625,0 2 075,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 425,0 125,0

2 Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. tá mo ga tá sa 2 868,3 65,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 968,3 65,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 900,0

38 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 186 900,0 174 470,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20 000,0 18,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 206 900,0 174 489,7

3 A 4. szá mú fõút Haj dú szo bosz lót el ke rü lõ sza kasz épí té se 1 675,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 675,0 3,0

4 Au tó busz re konst ruk ció 450,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 450,0 498,1

5 Vas út há ló zat fej lesz tés 6 117,5 5 617,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 117,5 3 537,7

6 Ceg léd–-Kis kun fél egy há za pá lya re ha bi li tá ció EIB hi tel bõl 4 050,0 4 050,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4 050,0 3 429,1

7 Nyír egy há zát el ke rü lõ út ter ve zé se 22,7 0,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,7

8 Mo nor Kis tói úti köz úti alul já ró 440,0 220,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 440,0 216,7

9 M 44 gyors for gal mi út ter ve zé se Szar vas–Ti sza kürt sza ka szon 100,0 90,0

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 5,7

10 Sár mel lé ki re pü lõ tér fej lesz té se 670,0 300,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 670,0
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39 MÁV Rt. EU-kon form át ala kí tá sá hoz tör té nõ hoz zá já ru lás

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek 1 000,0 1 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

1–25. cím össze sen: 484 519,2 88 661,4 395 857,8 479 507,4 72 852,5 404 451,8

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 2 750,0 3 809,9

2 Gép jár mû adó és túl súly díj 4 100,0 2 221,0

3 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té se 35 000,0 65 819,3

Össze sen: 484 519,2 130 511,4 395 857,8 479 507,4 144 702,7 404 451,8

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 3 907,8 4 663,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,9 1 178,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 002,9 2 316,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 663,1 746,3

3 Do lo gi ki adá sok 1 162,2 2 504,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 140,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,0 1 176,2

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,5 477,2

2 Fel újí tás 10,0 16,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0 195,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 563,4

3 Köl csö nök 5,0 5,0 10,2 10,3

2 Ha tó sá gi és kö zép irá nyí tó szer vek

1 Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság 1 533,0 6 954,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,4 575,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 608,3 731,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 202,9 214,0

3 Do lo gi ki adá sok 696,7 1 114,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 329,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 23,2 397,3

2 Fel újí tás 9,3 91,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 8 458,3
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3 Köl csö nök 4,5 4,5 3,2 3,2
2 Or szá gos Kör nye zet- és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség 443,2 472,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 29,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 218,9 254,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 72,2 80,8
3 Do lo gi ki adá sok 141,0 116,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 9,9 10,5
2 Fel újí tás 1,2

3 Köl csö nök 2,0
3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 1 268,2 1 420,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 977,3 1 076,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 869,0 905,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 291,0 261,1
3 Do lo gi ki adá sok 825,2 974,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 196,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 163,2
2 Fel újí tás 85,0 99,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 308,3

3 Köl csö nök 3,0 3,0 6,5 6,5
4 Hát tér in téz mé nyek

1 Kör nye zet gaz dál ko dá si In té zet 423,3 419,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 198,2 178,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 290,3 211,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 96,9 69,4
3 Do lo gi ki adá sok 203,9 256,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 127,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 11,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,9 83,1
2 Fel újí tás 9,5 2,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 255,0

3 Köl csö nök 1,1 1,1
2 KvVM Ok ta tá si Köz pont 28,8 40,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,4 33,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24,8 24,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,9 7,9
3 Do lo gi ki adá sok 26,5 30,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 10,0

3 Víz ügyi Mú ze um és Le vél tár 132,8 174,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 56,4 99,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 56,0 80,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19,0 26,1
3 Do lo gi ki adá sok 111,8 160,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 13,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,4 6,9
2 Fel újí tás 13,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 2,9
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5 Ter mé szet vé del mi te rü le ti szer vek 3 412,4 3 994,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,2 2 449,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 918,6 2 171,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 646,3 694,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 778,8 2 545,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 40,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2 638,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 122,8 2 971,0

2 Fel újí tás 110,0 141,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,8 1,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 472,5

3 Köl csö nök 1,3 1,3 5,2 1,8
6 Kör nye zet vé del mi te rü le ti szer vek 5 579,7 6 166,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 412,3 1 401,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 542,4 3 928,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 192,7 1 249,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 019,3 1 427,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,7 7,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,5 499,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 130,7 319,7

2 Fel újí tás 100,0 83,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,7 5,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 616,5

3 Köl csö nök 7,0 7,0 12,9 9,6
7 Víz ügyi te rü le ti szer vek 10 777,8 13 819,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 970,4 10 218,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 457,9 10 189,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 223,8 3 297,7

3 Do lo gi ki adá sok 3 867,5 7 416,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,7 19,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 68,7 2 135,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 229,5 633,8

2 Fel újí tás 25,0 140,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5 52,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 4 050,4

3 Köl csö nök 21,4 21,4 19,7 17,2
8 Víz ügyi fel ügye le tek 1 195,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 106,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 753,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 228,5

3 Do lo gi ki adá sok 193,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,7

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 20,3

2 Fel újí tás 0,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,3
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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 800,0 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 811,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 800,0

2 Me te o ro ló gi ai szol gál ta tás be ru há zá sai 127,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 186,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 127,4

3 Kör nye zet vé de lem be ru há zá sai 203,0 5,7

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 203,0

4 Ter mé szet vé de lem be ru há zá sai 154,0 1,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 99,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 35,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 154,0

5 Víz ügyi szer vek be ru há zá sai 195,0 41,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 37,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 37,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 195,0

6 Ki emelt vá ro sok szenny víz ke ze lé se 72,1 69,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 14,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 72,1 142,7

7 Víz kár el há rí tás

1 Duna Bu da pest-Szap kö zöt ti sza ka szá nak ren de zé se 94,0

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 94,0

2 Fel sõ-Ti sza vi dé ki ár víz vé del mi rend sze rek fej lesz té se 2 333,0 1 457,6

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

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 333,0

3 Bod rog kö zi ár víz vé del mi rend szer fej lesz té se 284,0 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 195,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 284,0

4 Kö zép-Ti szai ár víz vé del mi rend szer fej lesz té se 900,0 441,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 679,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 900,0

5 Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se 8 000,0 6 165,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 8 000,0
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8 Egyéb re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se 432,0 2,9
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 432,0

9 Ba la to ni re gi o ná lis ví zi köz mû-há ló zat fej lesz té se 1 142,8 404,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 437,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 142,8

10 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem
1 Egyéb víz mi nõ ség-vé de lem 193,0 40,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 193,0

2 Víz bá zis vé de lem 983,0 15,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 86,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 983,0

3 Víz rajz 124,0 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 10,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 124,0

11 Ba la to ni víz mi nõ ség-vé de lem 345,0 68,2
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 197,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 345,0

12 Nagy ma ros fe let ti be fe je zet len véd töl té sek ren de zé se 600,0 2,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 600,0
13 Víz ügyi in for ma ti kai rend szer fej lesz té se 37,0 0,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 37,0

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 1 048,8 9,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 79,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 048,8

2 Fo lyó- és tó sza bá lyo zás 283,0 11,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 19,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 283,0

3 Nagy mû tár gyak re konst ruk ci ó ja 300,0 24,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 61,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 300,0

4 Domb vi dé ki víz ren de zés 186,7 3,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 186,7
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5 Sík vi dé ki víz ren de zés 500,0 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 12,8
4 Kor mány za ti be ru há zás 500,0

6 Víz pót ló és el osz tó rend sze rek 93,0 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 8,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 93,0

7 Du na–Ti sza közi ho mok hát ság víz vissza tar tá sa, víz pót lá sa 93,0 89,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 93,0
8 Ba la to ni víz kár el há rí tás 47,4 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 11,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 47,4

9 Tá ro zós víz ren de zés tá mo ga tá sa 100,0 16,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0
15 Víz kész let-gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek 75,0 10,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 15,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 75,0

16 Inf ra struk tú ra-fej lesz té si fel ada tok 25,0 6,5
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 26,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 25,0

17 Az M6 au tó pá lya épí té sé hez kap cso ló dó an a Me tal lo che mia és kör nye ze te 
kár men te sí té sé nek végrehajtása

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 240,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 240,0

2 Ága za ti cél elõ irány za tok
1 Szi get kö zi tér ség meg fi gye lõ rend sze re 110,0

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 91,5

2 Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai 24,0 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 24,0 16,5
3 Víz kár el há rí tá si mû vek fenn tar tá sa 549,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 48,0
3 Do lo gi ki adá sok 351,6

4 Táv la ti ivó víz bá zi sok fenn tar tá sa 31,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 31,2
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5 Ku ta tá si fel ada tok 38,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 38,8

7 Nem zet kö zi tag dí jak 490,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 490,0

12 Ba la ton in téz ke dé si terv és nagy ta va ink vé del me prog ram 120,0

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

3 Do lo gi ki adá sok 72,5

13 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 500,0 103,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,7

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 500,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 216,9

14 Duna–Ti sza közi ho mok hát ság víz pót lá sá nak kör nye zet vé del mi fel ada tai 10,0 9,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,7

15 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 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
3 Do lo gi ki adá sok 450,1

5 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ANP in téz mény fej lesz tés tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té se 110,0

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 51,0

2 ANP jog har mo ni zá ció mû sza ki meg ala po zá sa, szab vá nyo sí tás 70,0 0,1

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 56,8

5 ISPA tá mo ga tás ból meg va ló su ló prog ra mok – ma rad vány

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7 319,8

3 Sze ged tér sé gi szenny víz ke ze lé si rend szer és csa tor na há ló zat 
fej lesz té se – maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,2
3 Do lo gi ki adá sok 11,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 122,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 325,3

4 Sze ged re gi o ná lis hul la dék ke ze lõ rend szer fej lesz té se – maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,2

3 Do lo gi ki adá sok 4,7

10 Tá mo ga tás az ISPA Mo ni tor ing Bi zott sá gi ülé sek szer ve zé sé hez –  maradvány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,9

3 Do lo gi ki adá sok 1,9

13 Bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep – ISPA tech ni kai se gít ség nyúj tás – 
ma rad vány

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 137,6

3 Do lo gi ki adá sok 137,6

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 100,0

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 57,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0 49,4

7 EU in teg rá ci ós víz ügyi fel ada tok 38,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 38,8

7 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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

2 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-9805)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 16,2

6 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0102)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 249,4

3 Do lo gi ki adá sok 318,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 463,6 145,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 463,6 214,5

8 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0204) 392,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 491,6

3 Do lo gi ki adá sok 639,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 198,0 66,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 198,0 66,3

9 Kör nye zet vé del mi PHARE prog ram (HU-0304)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 28,5

3 Do lo gi ki adá sok 28,5

8 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat 36 473,1 34 363,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0 130,1

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 7 536,0 989,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 070,0 16 079,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 17 703,1 13 354,1

3 Köl csö nök 3 000,0 807,1

10 Fe je ze ti tar ta lék 113,8 113,8

 1–10. cím össze sen: 96 796,0 10 738,5 86 057,5 112 105,9 29 168,8 83 212,9

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 1 600,0 1 541,5

2 Bír sá gok

1 Lég szennye zé si bír ság 670,0 1 064,8

3 Szenny víz bír sá gok 240,0 467,7

4 Ve szé lyes hul la dék bír ság 60,0 53,4

5 Zaj- és rez gés vé del mi bír ság 15,0 11,5

6 Ter mé szet vé del mi bír ság 15,0 29,5

3 Ter mék dí jak

1 Gu mi ab roncs ter mék dí jak 3 000,0 1 606,5

2 Cso ma go ló esz kö zök ter mék dí ja 5 700,0 5 662,8

3 Hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja 3 300,0 3 772,8

4 Ak ku mu lá to rok ter mék dí ja 500,0 353,6

5 Ke nõ ola jok ter mék dí ja 6 800,0 5 690,6

6 Hí gí tók és ol dó sze rek ter mék dí ja 800,0 2 134,3

7 Rek lám hor do zó pa pí rok ter mék dí ja 100,0 788,8

4 Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se 100,0 8,0

5 Víz kész let já ru lék 11 100,0 9 858,8

 Össze sen: 96 796,0 44 738,5 86 057,5 112 105,9 62 213,4 83 212,9

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 8 173,6 9 533,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 145,5 383,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 428,5 4 513,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 373,3 1 361,7

3 Do lo gi ki adá sok 1 840,4 2 152,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 131,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 0,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 609,8 646,7

2 Fel újí tás 56,1 20,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 458,2

3 Köl csö nök 25,0 12,0 61,9 22,1
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2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 28 609,9 26 517,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7 707,9 6 826,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 718,6 16 416,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 306,0 2 926,5

3 Do lo gi ki adá sok 8 994,5 10 568,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 677,3 92,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4 102,9 1 731,9

2 Fel újí tás 1 700,1 1 047,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,7

3 Köl csö nök 173,0 179,8 25,7

2 Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la 698,9 2 759,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5 5 226,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 360,4 388,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 127,3 124,9

3 Do lo gi ki adá sok 173,7 267,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 339,9

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 38,0 103,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 975,5

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 611,8 3,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 611,8

2 Az Eu ró 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

3 Do lo gi ki adá sok 2,7

2 EU in teg rá ci ós kép zés 40,0 30,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 40,0 43,2

3 EU bel sõ pi a ci in teg rá ció 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 5,8

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 0,2

3 NATO Bé ke part ner ség 31,0 25,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,2 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9 0,2

3 Do lo gi ki adá sok 23,9 18,4
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5 Bõs-Nagy ma ros nem zet kö zi bí ró sá gi el já rás 35,0 15,0

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 7,9 29,8

6 Nem zet kö zi tag dí jak 3 193,7 2 622,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 3 193,7 2 169,6

7 Kül ügyi se gé lye zés 17,8 35,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4

3 Do lo gi ki adá sok 47,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,8 2,8

8 Tu ris ta köl csö nök 1,0 1,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,0 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 9,0 1,6

9 Ál la mi Pro to koll ki adá sai

1 Ál lam fõi Pro to koll ki adá sai 198,0 298,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0 3,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14,0 26,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0 3,5

3 Do lo gi ki adá sok 183,0 407,5

2 Kor mány fõi Pro to koll ki adá sai 397,0 426,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 1,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28,0 30,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0 3,9

3 Do lo gi ki adá sok 366,0 453,8

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

10 Kül föl di tá jé koz ta tás/Ide gen nyel vû lap ki adás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 34,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,7

12 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

3 Te le ki Lász ló Ala pít vány tá mo ga tá sa 101,7 101,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 101,7 101,7

4 Ma gyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány 51,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 51,0

5 Esély a Sta bi li tás ra Köz ala pít vány (Sze ge di Fo lya mat) 125,0 125,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,0 102,5

6 Eu roC lip-Eu ro Ka pocs Köz ala pít vány (Nyír egy há zi Fo lya mat) 125,0 125,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 125,0 100,0
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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 45,0 34,0

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 45,0 32,8

15 Kül ügyi Kom mu ni ká ció 240,4 191,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,7

3 Do lo gi ki adá sok 93,7 176,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,7 129,1

20 Ke res ke de lem-fej lesz té si cél elõ irány zat 1 750,0 1 550,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 215,2
3 Do lo gi ki adá sok 739,3 758,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 008,7 620,3

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

22 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés

1 Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés 1 050,0 835,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 63,0 209,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 987,0 394,8

2 Kö tött se gély hi te le zés 350,0 277,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 21,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 329,0

23 Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se let – épü let vá sár lás 630,0 630,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 630,0 630,0

24 Tár sa dal mi kap cso la tok és ha tá ron túli ma gyar ság kül po li ti kai tá mo ga tá sa 23,0 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 13,0 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 10,0

26 Kül kép vi se le ti Fo gya té kos ügyi Prog ram 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

3 Do lo gi ki adá sok 3,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 44,0

27 Fe je ze ti tar ta lék 500,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0

Össze sen: 55 630,0 9 071,2 46 558,8 58 016,3 12 801,4 46 154,7
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Ok ta tá si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Ok ta tá si Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 2 916,9 4 390,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 250,7 418,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 800,8 2 105,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 579,3 642,8

3 Do lo gi ki adá sok 767,2 2 055,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 59,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,7 55,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,0 370,1

2 Fel újí tás 64,7

4 Kor mány za ti be ru há zás 80,1

3 Köl csö nök 8,1 8,1
2 Ok ta tá si Mi nisz té ri um Szol gál ta tó In téz mény 815,5 880,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 395,0 343,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 610,5 455,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 213,8 137,2

3 Do lo gi ki adá sok 352,5 385,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,5 122,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,0 2,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 29,2 20,2

2 Fel újí tás 3,0 78,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0 22,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,1

3 Ma gyar UNESCO Bi zott ság 42,4 40,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,1 20,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,9 5,5

3 Do lo gi ki adá sok 15,4 15,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,9

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

4 Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá ga 516,1 1 148,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 590,4 1 137,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 496,1 544,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 151,7 171,4

3 Do lo gi ki adá sok 435,0 523,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 900,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,3 2 201,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,0 482,8

2 Egye te mek, fõ is ko lák 154 626,4 169 803,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 144 514,7 157 801,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 137 148,3 130 685,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 44 217,5 41 895,4

3 Do lo gi ki adá sok 87 751,6 103 978,1
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4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 23 063,5 22 542,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 825,2 1 131,7
6 Ka mat fi ze té sek 135,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9 963,8 10 267,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14 088,6 18 299,3
2 Fel újí tás 1 979,5 5 403,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,7 80,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 9 806,1

3 Köl csö nök 36,3 36,3 193,1 150,5
3 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hivatal

1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal igaz ga tá sa 665,4 725,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 34,4 143,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 335,4 386,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 101,0 121,1
3 Do lo gi ki adá sok 228,4 263,5

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 32,4

2 Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da 195,2 253,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 588,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,0 391,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31,0 113,5
3 Do lo gi ki adá sok 53,2 215,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,2
6 Ka mat fi ze té sek 1,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 30,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 11,0 44,3

3 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Nem zet kö zi tag dí jak 1 400,0 903,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 400,0 887,1

6 To vább kép zõ in té ze tek
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 665,9 1 171,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 762,2 416,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 263,3 124,8
3 Do lo gi ki adá sok 640,4 584,3
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 26,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,5 40,0
2 Fel újí tás 10,5 3,2

7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek
2 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 452,2 1 040,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,5 220,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 312,6 321,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 187,5 142,8
3 Do lo gi ki adá sok 142,4 307,1
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 0,2 255,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 254,4
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 31,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 33,2

2 Fel újí tás 57,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 90,0

3 Köl csö nök 0,3 0,3
8 Or szá gos Pe da gó gai Könyv tár és Mú ze um 276,5 337,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 61,2 41,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 185,9 176,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 63,4 58,6

3 Do lo gi ki adá sok 88,4 120,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 14,6

2 Fel újí tás 16,5

9 Ku ta tó és szol gál ta tó in té ze tek 3 603,6 4 690,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 076,9 3 029,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 150,4 2 536,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 771,6 833,7

3 Do lo gi ki adá sok 3 077,3 4 132,1

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 456,2 389,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 209,6 3 331,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 546,0 1 923,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 34,1 371,6

2 Fel újí tás 11,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 527,3 494,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 3,0

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 150,0 57,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 150,0

3 Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram 8 319,2 333,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 44,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 8 319,2

6 Egyéb ok ta tá si be ru há zá sok

1 Egyéb ok ta tá si te vé keny sé gek és szol gál ta tá sok be ru há zá sai 1 333,8 412,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 45,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 333,8 122,2

2 Mis kol ci Egye tem Ze ne pa lo ta re konst ruk ció 300,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 300,0

3 Mis kol ci Egye tem kol lé gi um épí tés 700,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 700,0
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4 Veszp ré mi Egye tem Nagy ka ni zsai kép zé si hely 100,0 97,4
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0
7 Egy há zi fel sõ ok ta tás be ru há zá sa és fel újí tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 817,2

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 2 575,6 2 575,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 575,6 2 427,1

3 Hu mán szol gál ta tás és 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 la mi tá mo ga tá sa 48 560,0 65 791,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 569,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48 560,0 65 648,8

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 14 000,0 14 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14 000,0 13 156,6
7 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ál la mi fel sõ ok ta tás) 253,4

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 91,4

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

8 Egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hit éle ti kép zé se 2 185,0 2 135,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 185,0 2 125,5
10 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (egy há zi vi lá gi kép zés) 5 325,0 4 725,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 325,0 4 920,3

11 Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vá nyi fel sõ ok ta tás) 2 308,0 2 208,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 308,0 2 144,8
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 38,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0
3 Do lo gi ki adá sok 50,0

4 Köz ok ta tá si fel adat fi nan szí roz ás
1 Köz ok ta tá si fel ada tok és szak mai prog ra mok 1 903,6 900,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 229,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,7
3 Do lo gi ki adá sok 205,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 401,5 553,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 183,3
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2 Köz ok ta tá si tan könyv ki adás 250,0 241,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 547,5
3 Köz ok ta tás-fej lesz tés és szá mí tó gé pes há ló zat ki ala kí tá sa 3 600,0 2 001,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43,5
3 Do lo gi ki adá sok 448,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 288,0 2 382,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 300,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 670,0

4 Pe da gó gus szak vizs ga és to vább kép zés 250,0 491,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 258,2
8 Kor mány za ti tes tü le tek 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 37,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,7
3 Do lo gi ki adá sok 2,3

9 Nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti elõirányzata 110,0 94,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 119,7
12 Ér té ke lé si és mi nõ ség biz to sí tá si prog ra mok 500,0 339,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 80,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23,2
3 Do lo gi ki adá sok 99,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,0 289,3

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

17 Kö zép is ko lai te het ség gon do zói prog ram 40,0 40,0
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 2,0
3 Do lo gi ki adá sok 6,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,0 26,3

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 800,0 263,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 300,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 96,0
3 Do lo gi ki adá sok 354,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0 323,9

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

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 0,2
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4 Fel sõ ok ta tá si ok ta tói-ku ta tói ösz tön dí jak 300,0 55,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 160,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 12,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112,0 56,8

5 Szak mai köny vek, fo lyó ira tok be szer zé se a fel sõ ok ta tás ban 50,0 48,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0
9 Col le gi um Bu da pest Egye sü let 35,0 35,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,0 35,0

22 Fel sõ ok ta tá si tes tü le tek tá mo ga tá sa 60,0 60,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,0 73,9
24 Fel sõ ok ta tá si in for ma ti kai fej lesz tés 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 50,0 200,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 686,1

26 Fel sõ ok ta tá si ki egé szí tõ tá mo ga tás 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,0

30 Elekt ro ni kus tar ta lom szol gá lat 500,0 419,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 763,3
32 Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem mû vé sze ti te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 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 20,3

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

40 Ma rad vány el szá mo lás 145,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 146,7
7 Egyéb fel adat fi nan szí roz ás

4 Et ni kai ki sebb sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa 330,0 244,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 65,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 244,2 347,7

5 Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis tá mo ga tá sa 1 023,0 285,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 96,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31,5
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3 Do lo gi ki adá sok 23,8

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 473,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 302,4 281,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 96,0

10 Zán ka Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. tá mo ga tá sa 150,0 144,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0 144,8

11 Nuk le á ris bal eset-el há rí tás 50,0

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 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 12,0

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

12 Nem ze ti sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa 560,0 378,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 70,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,6

3 Do lo gi ki adá sok 99,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 368,6 261,9

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 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

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 földgáz-áremelés ellentételezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 43,9

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 ellentételezése

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

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 ellentételezése

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

10 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Oszt rák–Ma gyar Ak ció Ala pít vány 40,0 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 40,0 30,0

4 Nem zet kö zi Petõ And rás Köz ala pít vány 330,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 330,0 200,0
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7 Au tiz mus 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
8 Köz ok ta tá si Mo der ni zá ci ós Köz ala pít vány 100,0 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 100,0

19 Ma gyar–Ame ri kai Fulb right Ala pít vány 40,0 40,0
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 40,0
26 Esélyt a Ta nu lás ra Köz ala pít vány 250,0 220,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0 22,0

27 Ma gyar–Fran cia If jú sá gi Ala pít vány 40,0 40,0
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 40,0
34 Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá sá ért Or szá gos Közalapítvány 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 200,0 185,0

38 Ha tá ron Túli Ma gyar Ok ta tá sért Apá czai Köz ala pít vány 200,0 170,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 170,0
40 Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te mért 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

41 Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány 200,0 140,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 200,0 140,0
42 Fel fa lu si Ko vács An tal Ala pít vány 0,2 0,2

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

43 Ko dály Zol tán Mû vé sze ti Is ko la Ala pít vány 0,2 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 0,2
44 And rás Ala pít vány 0,3 0,3

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

45 Dr. Pal ló Imre Ala pít vány 0,2 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 0,2
46 Or bán Ba lázs Ala pít vány 0,2 0,2

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

47 Hébe Ala pít vány 0,2 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,2 0,2
48 Gom ba szög Fej lõ dé sé ért Ala pít vány 0,3 0,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,3 0,3
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49 Te het ség és Szor ga lom Ala pít vány 0,2 0,2

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

50 Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány 30,0 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 30,0 22,0

51 Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko lá ért Ala pít vány 110,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 80,0 100,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,0

52 Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány 770,0 670,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0 455,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 400,0 220,0

53 Tem pus Köz ala pít vány 470,0 420,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 470,0 420,0

54 SOL (Hun ga ry) Ala pít vány 2,0 2,0

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

55 Bocs kai Ist ván Ala pít vány 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

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 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,9

4 Mul ti la te rá lis fel ada tok 150,0 41,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 80,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0 20,6

5 Bi la te rá lis fel ada tok 198,0 102,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 16,6

3 Do lo gi ki adá sok 51,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 109,9 104,6

12 Fel újí tá sok köz pon ti tá mo ga tá sa 2 230,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
2 Fel újí tás 2 230,0

13 Egyéb fej lesz té si tá mo ga tás 500,0 671,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 552,0

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 500,0
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17 Szak kép zés tá mo ga tá sa
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 4,2

5 Szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa 100,0 4,5
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 16,0
3 Do lo gi ki adá sok 34,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,6

7 Mû vé sze ti szak kép zés 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,4

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 366,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 995,6

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 623,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 658,1

2 Fel sõ ok ta tá si ku ta tá si prog ram 500,0 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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 106,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 2,2

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
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,8

5 OKTK Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 100,0 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 100,0 90,0
21 PHARE Prog ra mok

1 PHARE prog ram hoz nyúj tott vég fel hasz ná lói tá mo ga tás (HU 9809)
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,5
2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU-9904-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 35,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,3
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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 0,1

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 381,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 379,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 43,1

2 Ha zai társ fi nan szí ro zás (HU0008-02)
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 76,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 11,0
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 288,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 288,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 51,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 51,5

2 Ha zai fi nan szí ro zás (HU010101-03) 15,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 294,3
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 53,4
22 Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 250,0 193,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9,1
3 Do lo gi ki adá sok 43,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0 189,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,0

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 100,0 1,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,2
3 Do lo gi ki adá sok 41,1
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 4,0

23 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai
1 PHARE 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 forrás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 97,5 239,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 97,5 236,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,1

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 10,0 9,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0 154,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,1

3 ,,In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos is ko lá ban” prog ram 2002 PHARE forrás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 963,1 435,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 963,1 435,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 240,6 1 781,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 240,6 1 781,4

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 500,0 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 381,5

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 1 572,4

30 Fe je ze ti tar ta lék 830,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 830,0

1–11. cím össze sen: 433 715,6 162 662,0 271 053,6 475 008,2 183 881,6 286 889,3

13 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap 14 758,7 12 196,9

Össze sen: 448 474,3 162 662,0 271 053,6 487 205,1 183 881,6 286 889,3

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 ESZCSM Köz pon ti Igaz ga tás 4 139,7 5 638,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 122,5 302,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 513,9 2 582,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 789,8 733,7

3 Do lo gi ki adá sok 830,0 1 588,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,3 95,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,0 2 044,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 118,2 2 201,3

2 Fel újí tás 77,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 0,5

3 Köl csö nök 8,8 8,8
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2 ESZCSM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 142,2 142,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 77,1 103,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 100,2 104,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32,3 31,0
3 Do lo gi ki adá sok 80,4 84,3
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 6,4 6,2
2 Fel újí tás 1,4

2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat 21 912,3 23 832,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5 997,8 7 721,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 768,6 16 330,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 548,3 5 218,6
3 Do lo gi ki adá sok 5 070,0 8 791,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,4 32,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 905,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 460,6 1 854,6
2 Fel újí tás 61,2 164,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 71,5

3 Köl csö nök 0,8 1,1
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 10 149,1 9 643,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 362,0 628,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 205,0 857,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 396,9 268,6
3 Do lo gi ki adá sok 500,6 964,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 317,8 6 966,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 72,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 87,1 103,8
2 Fel újí tás 3,7 19,5

4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 4 292,0 8 589,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 43 768,9 48 027,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 143,3 18 712,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 511,7 6 083,8
3 Do lo gi ki adá sok 19 324,6 24 390,8
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 132,7 558,8
6 Ka mat fi ze té sek 8,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 191,8 2 736,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 507,4 3 406,0
2 Fel újí tás 331,5 1 937,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 300,0 3 029,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 382,9

3 Köl csö nök 8,4 6,4
5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 405,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22 382,4 22 288,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 249,2 13 598,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 529,0 4 625,0
3 Do lo gi ki adá sok 4 302,2 4 411,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 210,0 149,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 322,0 218,1

2 Fel újí tás 190,0 170,8

3 Köl csö nök 6,0
7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 3 490,6 3 496,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 773,4 7 538,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 651,7 3 724,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 235,4 1 200,0

3 Do lo gi ki adá sok 6 506,0 6 078,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 264,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 7,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 684,9 831,2

2 Fel újí tás 186,0 88,0

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 2 923,8 58,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 923,8

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 rekonstrukciója

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

3 Sop ro ni Kór ház mû té ti di ag nosz ti kai tömb

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 27,6

7 Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet re konst ruk ci ó ja 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 4,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

10 Re mény su gár Ha bi li tá ci ós In té zet re konst ruk ci ó ja 112,8 38,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 112,8

11 Egyéb be ru há zá sok 1 118,2 9,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 44,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 575,2

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 118,2

15 Ál la mi szo ci á lis 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 54,0

2 Egész ség ügyi, szo ci á lis ága za ti cél elõ irány za tok

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 3,0

5 A fõ tiszt vi se lõi kar il let mé nyé nek fi nan szí ro zá sa 16,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,3
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14 Szen ve dély be te gek egész ség ügyi el lá tá sá nak javítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 4,5

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 7,0

17 Ága za ti ku ta tás fej lesz tés 400,0 13,3

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 0,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 159,0 8,8

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

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,6

2 A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á 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 ellentételezése

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

21 PHARE prog ra mok hoz való hoz zá já ru lás

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 136,5

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

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 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 5,5

26 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és tá mo ga tá sa 150,0 115,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,0 120,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 11,2

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 4,0

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 1,8

36 Sür gõs sé gi be teg el lá tás fel té te le i nek 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 1,7
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41 Köz pon ti in téz mé nyek fel újí tá sa
1 In téz mé nyi fel újí tá sok 1 398,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 84,0
2 Fel újí tás 1 398,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,7

42 Egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se 390,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 390,0
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 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 21,2

57 In ter ven ci ós cél elõ irány zat 0,1 0,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,1
58 Kon szo li dá ci ós és re or ga ni zá ci ós fel ada tok el lá tá sa, egész ség ügyi re form 1 174,8 289,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 174,8 168,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 219,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 22,4

59 Fek võ be teg-el lá tás szer ke zet-át ala kí tá si programja
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,0
60 Egy éves já ró be teg- és kór há zi kom fort prog ram tá mo ga tá sa

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

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 vizsgálat)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,6

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 támo ga tá sa
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 125,5
71 Nép egész ség ügyi prog ram 1 100,0 297,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 26,9
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 432,0 171,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 286,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 43,1
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 98,0 39,9

72 Fel sõ ok ta tá si tör vény ál tal elõ írt fel ada tok 385,0 5,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 119,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38,1
3 Do lo gi ki adá sok 227,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0
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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 4 629,0 3 034,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 169,8
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 461,3 272,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 266,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 376,7 1 827,3

2 Szo ci á lis kis tér sé gi fel zár kóz 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 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 25,2

3 Üdü lés szo ci á lis célú tá mo ga tá sa

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,2

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 1 236,1 7,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,3
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 92,0 2,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 765,3
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 893,1 1 656,3

75 Egész ség ügyi gép-mû szer be szer zé si prog ra mok 300,0

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 68,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 151,1
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 1 117,0

77 Nem ál la mi fenn tar tók szo ci á lis cím zett tá mo ga tá sa 503,0 303,0

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 503,0 651,3

78 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok

1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 186,0 942,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 186,0 930,9

2 Moz gás kor lá to zot tak tá mo ga tá sa 2 600,0 4 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 22,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 600,0 3 470,9
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3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 142,0 735,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 142,0 663,7

4 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz 4 112,0 4 662,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 112,0 4 632,0

7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 20,0 58,0

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 52,4

79 Gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá sok 600,0 208,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
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 325,0 4,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 172,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 125,0 143,4

3 Át fo gó Fej lesz té si Terv elõ ké szí té se és NFT egész ség ügyi és szo ci á lis ter ve zé si fel ada tai 25,0 14,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,2

3 Do lo gi ki adá sok 20,0 1,2

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 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,2

2 Szo ci á 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 3,7

3 Szo ci á 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 2,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 31,0

4 Szo ci á 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 0,5

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 0,1

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 16,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,0
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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 12,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,0

29 Fo gya té kos ügyi prog ram tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 27,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 30,7

34 Egy sze ri szo ci á lis se gé lye zés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,7

35 Szo ci á lis in téz mé nyek 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 71,3

36 Egy há zi szo ci á 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 3,0

6 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 PHARE prog ra mok hoz való hoz zá já ru lás

1 HU0202-03 Jár vány ügyi biz ton ság fenn tar tá sa a fer tõ zõ be teg sé gek területén 1 138,0 872,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,2
3 Do lo gi ki adá sok 50,0 80,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 010,0 297,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 098,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 687,3

2 HU0011-01 A jár vány ügyi fel ügye le tek in for ma ti kai tech ni kai fej lesz té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 53,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 132,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0

3 HU03/SO/01-TL Twin ning Light Pro jekt

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,3
3 Do lo gi ki adá sok 24,3

11 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

2 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 500,0 57,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0
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 440,0 58,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 119,4

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

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1,0
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3 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 300,0 40,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 150,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 48,0
3 Do lo gi ki adá sok 77,0 5,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 87,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,7

4 Uni ós pro jek tek elõ ké szí té se
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 17,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 141,7

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

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 0,2
14 Tár sa dal mi szer ve ze tek cím zett tá mo ga tá sa

1 Ma gyar Rák el le nes Liga 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
2 Ma gyar ILCO Szö vet ség 17,0 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 17,0 17,0

4 Rák be te gek Or szá gos Szö vet sé ge 23,0 23,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,0 23,0
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 350,0 350,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 350,0 350,0
2 Se gí tõ Jobb Ala pít vány tá mo ga tá sa 250,0 100,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0

3 Gé zen gúz Ala pít vány tá mo ga tá sa 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
4 Hú szan Még Va gyunk Ala pít vány tá mo ga tá sa 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 15,1

6 Gyors se gély Ala pít vány tá mo ga tá sa 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
7 Haj lék ta la no kért Ala pít vány 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

8 Mo csá ri La jos Ala pít vány tá mo ga tá sa 60,0
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 60,0

10 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 380,0 200,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0 200,0

11 Nem zet kö zi Pik ler Emmi 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

12 Tes se dik Sá mu el, hogy a gyer me kek meg szü les se nek és fel nõ je nek Alapítvány 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 12,0

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

13 Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 345,0 295,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 345,0 294,5

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

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 122,8 122,8

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 122,8 122,9

2 Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra tá mo ga tá sa 57,2 57,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 57,2 57,2

3 Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra tá mo ga tá sa 36,7 36,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,7 35,4

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

19 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi támogatása

1 Bent la ká sos és át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyi el lá tás 11 309,0 12 295,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11 309,0 11 943,8

2 Nap pa li szo ci á lis in téz mé nyi el lá tás 986,7 1 484,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 986,7 1 438,8

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 2 583,4 2 695,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 583,4 2 680,8

4 Gyer mek- és if jú ság vé de lem ke re té ben ál la mi 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 ellátása 796,6 865,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 796,6 847,3

5 Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei 1 126,4 1 428,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 126,4 1 431,3
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6 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 951,6 3 123,6

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 951,6 3 083,7

7 Böl csõ dei el lá tás 78,0 174,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,0 152,2

8 Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga 118,5 120,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 118,5 36,2

9 Bent la ká sos in téz mé nyi mód szer ta ni fel ada tok 58,4 69,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,4 69,4

10 Tá mo ga tó szol gá la tok mû köd te té se 228,8 663,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 228,8 621,7

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 75,2 75,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,2 75,2

2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 174,0 174,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 174,0 174,0

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 152,3 152,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 152,3 139,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 13,0

4 Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 205,0 205,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,0 204,5

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

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 10,5

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 10,5

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 61,5 61,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,5 59,6

7 Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá sa 197,2 197,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 197,2 197,2

8 Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te tá mo ga tá sa 28,7 28,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 28,7 28,7
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9 Egyéb egész ség ügyi és szo ci á lis ága za ti szak mai szer ve ze tek és kép vi se le tek 
tá mo ga tá sa 169,6 103,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1
3 Do lo gi ki adá sok 8,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 169,6 108,6

10 Ma gyar Vö rös ke reszt 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 215,0 225,0
11 Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 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

12 GYITOSZ – Gyer mek- és If jú sá gi Te le fon szol gál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge 
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

13 Lel ki Se gély szol gá lat 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
14 Kék vo nal 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 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 2,6

21 Egész ség ügyi és Egész ség biz to sí tá si in for ma ti kai fel ada tok át ren de zé se 273,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 258,2
22 Tar ta lék 20,0 20,0
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 Do lo gi ki adá sok 54,0

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 0,3

1–10. cím össze sen: 174 999,6 83 900,9 91 098,7 192 069,5 94 327,6 93 363,2

11 GYED, egyéb szo ci á 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 53 019,1 54 500,0
2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis támogatások

1 Rok kant sá gi já ra dék 9 306,6 8 953,9
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka 62 185,5 64 364,5
3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék 2 870,1 2 356,9
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 setki egé szí té se 4 817,5 5 547,1
5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 6 027,2 5 995,2
6 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi já ra dé ka 21 260,0 20 222,8
8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek 23 230,8 19 724,6
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9 Há zas tár si pót lék 5 832,7 5 492,3

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 se gély) 255,0 190,6

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek

1 Köz gyógy el lá tás 20 000,0 17 444,3

2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás 3 400,0 3 400,0

3 Ter hes ség meg sza kí tás 1 200,0 1 200,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés 1 172,5 1 211,6

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 
Alap nak 9 543,4 9 543,4

Össze sen: 399 120,0 83 900,9 91 098,7 412 216,7 94 327,6 93 363,2

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 4 738,7 5 595,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 753,7 972,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 979,9 3 219,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 930,9 914,6

3 Do lo gi ki adá sok 1 167,8 1 991,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,6 6,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 345,0 207,7

2 Fel újí tás 55,2 45,3

2 Fel ügye le tek

1 Sze ren cse já ték Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 970,0 5 011,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 658,9 645,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 209,5 205,4

3 Do lo gi ki adá sok 2 666,0 3 744,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 85,6 46,9

2 Fel újí tás 350,0

5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 60 885,5 63 728,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 244,0 361,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36 255,5 39 420,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 405,4 13 166,1

3 Do lo gi ki adá sok 10 438,4 13 039,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,1 67,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,9 1 534,9
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 000,0 2 551,3

2 Fel újí tás 1 000,0 682,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 135,6
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3 Köl csö nök 50,0 63,9 63,9
6 Vám- és Pénz ügy õr ség 30 951,9 35 237,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 885,9 2 558,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 852,9 20 770,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 641,5 6 656,2
3 Do lo gi ki adá sok 8 863,7 8 193,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 634,7 634,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0 2 169,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 445,0 913,0
2 Fel újí tás 130,0 83,7
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 344,8
5 La kás tá mo ga tás 75,0 75,0
6 La kás épí tés 210,0 33,1

3 Köl csö nök 44,3 44,3 68,8 68,8
7 Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 8 206,0 8 686,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 860,5 4 048,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 291,3 1 322,2
3 Do lo gi ki adá sok 2 560,3 1 666,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,8 63,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 381,3 403,6
2 Fel újí tás 3,0 0,3

3 Köl csö nök 160,0 65,2 187,5 102,5
9 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság

1 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság 1 987,5 2 003,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,3 30,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 151,5 1 179,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 377,8 409,8
3 Do lo gi ki adá sok 425,9 553,4
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 0,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,0 14,7
2 Fel újí tás 15,0 13,3

3 Köl csö nök 10,0 6,0 3,0 4,9
2 Kincs tá ri va gyon ke ze lés és hasz no sí tás 619,7 606,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 785,0 3 667,0
3 Do lo gi ki adá sok 2 496,1 2 682,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 860,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 600,0 205,7
2 Fel újí tás 1 235,3 1 047,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 73,3 209,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 734,5

3 Köl csö nök 60,0
3 Ál la mi fel adat el lát ás sal össze füg gõ el he lye zé si fel ada tok 366,6 325,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 126,0 143,9
3 Do lo gi ki adá sok 360,6 345,0
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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 98,0
2 Fel újí tás 132,0 8,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 58,7

12 Ma gyar Ál lam kincs tár 17 828,3 18 197,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 931,9 2 958,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 737,2 12 659,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 638,0 4 121,0
3 Do lo gi ki adá sok 4 906,4 5 262,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,4 84,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 312,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 350,0 1 396,9
2 Fel újí tás 42,0 804,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 44,5

3 Köl csö nök 52,2 90,6 25,0
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
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,0
2 Barcs 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 50,1

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 886,9 145,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 387,6

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 726,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 1 274,5

4 Be reg su 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 31,6
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 0,6

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
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 72,0

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 44,6
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 8,1

10 Kincs tá ri va gyon nal össze füg gõ egyéb in gat lan fej lesz té si 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 131,9
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12 EU In ter-ope ra bi li tás pro jekt fej lesz té si fel ada tai 290,0 33,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 650,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 290,0

13 APEH in for ma ti kai fej lesz té se 1 145,0 420,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 525,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 145,0

14 Ál la mi va gyon ke ze lé 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 501,1

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 300,0 625,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 614,9

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 2 133,3

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 300,0 166,0

7 Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. fi nan szí ro zá sa 800,0 773,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 800,0 773,0

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 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 11,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 16,3

11 Di ák hi tel Köz pont Rt. mû kö dé si tá mo ga tá sa 400,0 284,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 400,0 84,0

12 Ál ta lá nos gyer mek és if jú sá gi bal eset biz to sí tás biz to sí tá si díja 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

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

30 Schen gen Alap

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 258,7

3 Do lo gi ki adá sok 258,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3 535,3

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 535,3

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 640,0
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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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 70,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 510,0

2 Hon vé del mi Ta nács és a Kor mány spe ci á lis mû kö dé si fel té te le i nek biztosítása 400,0

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

5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

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 38,4 38,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0 17,8
3 Do lo gi ki adá sok 43,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 17,8

2 EU Fis ká lis prog ram já ban való rész vé tel 21,7 11,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,0 25,4
3 Do lo gi ki adá sok 26,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,4

7 Pénz ügyi el len õr zés – Twin ning prog ram

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 53,6 254,1
3 Do lo gi ki adá sok 53,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 254,1

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 86,6
3 Do lo gi ki adá sok 86,6

10 A vám ügyi ACQUIS al kal ma zá sa 86,7 86,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 28,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 260,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 318,8

11 Twin ning Light-VP el len õr zé si ka pa ci tá sá nak fej lesz té se és kockázatelemzés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,1 1,5
3 Do lo gi ki adá sok 30,1

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

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 7,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 13,2
3 Do lo gi ki adá sok 20,0

10 OLAF ál tal fi nan szí ro zott PHARE prog ram le bo nyo lí tá sá ra 6,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 31,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 31,3

10 Fe je ze ti tar ta lék

1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 570,2 570,2
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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 510,0

1–13. cím össze sen: 152 273,4 26 616,3 125 657,1 170 213,4 29 997,9 130 427,0

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 40 860,0 64 147,7

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 57 648,4 51 968,7
3 Bá nya be zá rás 2 300,0 2 099,4
5 GYSEV tá mo ga tá sa 1 184,6 1 184,6
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 támogatása 60,0

2 Exim bank Rt. ka mat ki egyen lí té se 3 250,0 3 067,2
3 Ka mat tá mo ga tás (fel szá molt va gyon ér té ke sí té sé hez) 80,0 57,4

3 Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok
1 Ter me lé si tá mo ga tás 280,0 222,8

15 Fo gyasz tói ár ki egé szí tés 117 000,0 103 836,7
16 La kás tá mo ga tá sok

2 Egyéb la kás tá mo ga tá sok 127 700,0 203 993,1
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 300,0 460,8
5 Sza ná lás sal kap cso la tos ki adá sok 10,0 0,2
6 Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se 1 500,0 4 865,8
8 K–600 hír rend szer mû köd te té sé re 400,0 400,0
9 He lyi ön kor mány za tok ál la mi 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 3 975,1
11 Egyéb ve gyes ki adá sok 1 550,0 1 418,0
12 1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa 6 368,0 6 846,0
13 Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék 900,0
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 8,0 54,9
21 Ügy fél nek vissza já ró vám biz to sí ték 1 500,0 2 205,8
23 Net tó fi nan szí ro zás sal kap cso la tos ki adás 14,9

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 Kor mány ál tal vál lalt egye di ke zes sé gek bõl ere dõ fi ze té si kötelezettség 500,0
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 200,0
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 1 800,0
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 3 600,0 2 233,2
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 1 400,0 459,8
19 Vál lal ko zá sok költ ség ve té si be fi ze té sei

1 Tár sa sá gi adó 459 900,0 448 708,3
3 Bá nya já ra dék 19 000,0 19 736,8
4 Vám és im port be fi ze té sek 43 000,0 39 324,4
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5 Já ték adó-be vé tel 64 005,0 60 409,0

6 Egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó 54 500,0 67 005,1

7 Öko a dó

1 Ener gia adó 11 000,0 10 921,8

2 Kör nye zet ter he lé si díj 14 000,0 6 482,2

8 Egyéb be fi ze té sek 21 000,0 23 635,1

20 Fo gyasz tás hoz kap csolt adók

1 Ál ta lá nos for gal mi adó 1 904 862,8 1 727 745,3

2 Jö ve dé ki adó 655 000,0 651 569,4

3 Fo gyasz tá si-, re giszt rá ci ós adó 64 800,0 64 601,0

21 La kos ság költ ség ve té si be fi ze té sei

1 Sze mé lyi jö ve de lem adó 1 025 572,0 904 586,6

2 Egyéb la kos sá gi adók 3 400,0 5 284,9

3 La kos sá gi vám be fi ze té sek 500,0 560,0

4 La kos sá gi il le té kek 85 950,0 100 058,6

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 7 550,0 8 371,8

9 Ke zes ség-vissza té rü lés 2 500,0 2 479,4

23 Költ ség ve té si be fi ze té sek

1 Köz pon ti költ ség ve té si szer vek 21 800,0 35 723,1

2 He lyi ön kor mány za tok be fi ze té sei 6 000,0 10 439,1

3 El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok be fi ze té sei

6 Mun ka erõ pi a ci Alap 67 896,0 67 896,0

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 5 450,0 4 791,8

2 Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás 2 700,0 2 324,5

3 Pénz be li kár pót lás fo lyó sí tá si költ sé gei 118,0 118,0

25 Csa lá di tá mo ga tá sok, egyéb szo ci á 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 187 886,8 185 482,8

2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 315,0 4 768,1

3 Gyer mek gon do zá si se gély 53 102,2 48 691,0

4 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 14 435,5 13 146,0

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 1 348,8 1 243,8

2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem-ki egé szí tõ szo ci á lis támogatások

1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set-ki egé szí té se 1 000,0 891,4

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 12 156,8 12 156,8

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  miatti já ru lék ki esés pót lá sá ra 168 096,7 168 096,7

2 Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá sa 144 305,6 144 305,6

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

1 2004. évi pót ló la gos ke re se ti jut ta tás fe de ze te 1 800,0
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28 Nem zet kö zi el szá mo lá sok ki adá sai

1 Nem zet kö zi tag dí jak

2 EBRD tõ ke eme lés 566,7 559,9

4 Tag díj az ET Tár sa da lom fej lesz té si Alap já hoz 2,6 2,8

5 EIB tõ ke be fi ze tés 1 777,0 1 838,5

6 EIB tar ta lé kok ba be fi ze tés 4 680,1 4 646,4

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 626,4 568,4

2 IMF HIPC se gély prog ram ban való rész vé tel ka mat tá mo ga tá sa 80,0 48,2

3 Egyéb ki adá sok 150,0 10,4

29 Uni ós el szá mo lá sok

1 Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez 122 000,0 119 721,4

2 EU vissza té rí tés 43 900,0 42 813,4

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 24 977,0 43 169,3

2 Egyéb osz ta lék 230,0 296,8

3 MFB Rt. osz ta lé ka 6 000,0

2 Kon cesszi ós be vé te lek

1 Sze ren cse já ték kal kap cso la tos kon cesszi ós díj 1 892,0 1 510,7

2 Inf ra struk tú rá val kap cso la tos kon cesszi ós díj és ár ve ré si díj 16 593,0 17 178,1

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 300,0 0,8

31 Kár ren de zé si cél elõ irány zat be fi ze té se 1,0 5,9

32 Adós ság-át vál la lás és tar to zás-el en ge dés

1 A Nem ze ti Au tó pá lya Rt. adós sá gá nak át vál la lá sa 32 350,0

10 A Ren dez vény csar nok In gat lan fej lesz tõ és Ke ze lõ Rt. adós sá gá nak át vál la lá sa 29 848,6 28 876,9

11 A Sport fo lió Kht. adós sá gá nak át vál la lá sa 2 750,0 2 750,0

12 Az FMV Fi nom me cha ni kai Rt. tar to zá sá nak el en ge dé se 121,3 121,4

13 Kül föl di kö ve te lé sek el en ge dé se 74,1 68,7

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 31,7 33,4

15 A Kis ró kus In gat lan hasz no sí tó Kft. adó tar to zá sá nak el en ge dé se 1 004,1 1 004,1

33 Ala pok tá mo ga tá sa

1 Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap tá mo ga tá sa 147,8 100,7

Össze sen: 1 316 799,2 4 646 745,1 125 657,1 1 371 893,2 4 396 510,8 130 427,0
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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 3 032,2 3 836,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 55,4 263,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 558,2 1 717,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 498,2 475,5

3 Do lo gi ki adá sok 790,1 1 436,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 39,1 80,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,0 112,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 190,0 205,0

2 Fel újí tás 20,0 2,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 159,2

3 Köl csö nök 11,5 11,5

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 612,2 608,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 1,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 294,1 305,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 96,9 94,3

3 Do lo gi ki adá sok 210,7 196,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,5 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 13,0 12,4

2 NKÖM Köz gyûj te mé nyek 11 412,2 13 558,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 393,5 3 566,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 529,7 6 688,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 165,4 2 169,6

3 Do lo gi ki adá sok 3 620,0 5 314,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 144,0 217,1

6 Ka mat fi ze té sek 0,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 33,2 1 165,6

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 215,7 703,2

2 Fel újí tás 153,1 259,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6,0 8,8

4 Kor mány za ti be ru há zás 2 465,8

3 Köl csö nök 5,0 7,7 2,7

3 Mû vé sze ti in téz mé nyek 8 032,0 8 546,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 577,4 2 215,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 157,7 6 005,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 736,7 1 624,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 338,5 2 753,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,4 18,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,0 28,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 335,2 28,4

2 Fel újí tás 23,9 30,4
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4 Kor mány za ti be ru há zás 220,0

3 Köl csö nök 1,1 1,1
4 Örök ség vé del mi in téz mé nyek 3 537,0 4 522,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 249,7 474,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 816,1 1 639,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 577,1 525,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 080,3 1 540,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,4 38,9

6 Ka mat fi ze té sek 0,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 38,0 211,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 200,2 276,0

2 Fel újí tás 70,6 37,3

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 60,0 93,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 935,4

3 Köl csö nök 1,0 1,0
5 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó in téz mé nyek 482,3 509,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 703,4 624,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 606,6 552,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 178,1 163,5

3 Do lo gi ki adá sok 390,7 353,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,3 12,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 288,6 302,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 292,6 71,9

2 Fel újí tás 4,0 9,8

3 Köl csö nök 0,8 0,8
6 Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 3 057,2 3 352,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 286,7 390,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 320,1 1 337,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 240,9 240,5

3 Do lo gi ki adá sok 1 423,4 1 932,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0 27,0

6 Ka mat fi ze té sek 9,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,1 73,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 216,5 114,2

2 Fel újí tás 118,1 67,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 115,2

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 20,9

4 Kor mány za ti be ru há zás 155,2

2 Mú ze u mi re konst ruk ció 1 222,4 382,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 15,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 667,1

4 Kor mány za ti be ru há zás 1 222,4 9,2
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3 Bu da pes ti Szent Ist ván Ba zi li ka re konst ruk ci ó ja

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 21,1

5 Ki rá lyi vá ro sok re konst ruk ci ó i ra

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 71,5

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 11,2

11 Kul tu rá lis te vé keny sé gek be ru há zá si kiadásai

1 Köz gyûj te mé nyi fej lesz té sek 634,0 74,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 45,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 634,0 93,4

2 Mû vé sze ti fej lesz té sek 50,0 8,8

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 27,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 50,0 74,5

3 Örök ség vé del mi fej lesz té sek 905,0 208,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 133,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 905,0 59,4

4 Kül föl di kul tu rá lis in té ze tek bõ ví té se, re konst ruk ci ó ja, ki épí té se 145,0 22,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 48,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 145,0

5 Páva ut cai zsi na gó ga át ala kí tá sa Ho lo ca ust Mú ze um és Do ku men tá ci ós Központtá 800,0 790,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 800,0 809,1

6 Ausch wit zi és Páva ut cai Ho lo ca ust Ki ál lí tás 200,0 48,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 41,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 200,0

7 Kü lön fé le egye di leg meg ha tá ro zott fel hal mo zá si ki adá sok 447,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 447,0

8 Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri um igaz ga tá sa fej lesz té sei

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 104,7

9 Kul tu rá lis ku ta tó és szol gál ta tó fej lesz té sek 40,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 20,8

10 Kü lön fé le egye di leg meg ha tá ro zott fel hal mo zá si ki adá sok 254,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 143,4
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12 Vi seg rá di pa lo ta re konst ruk ci ó ja 100,0 17,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 95,6

4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

13 Szé kes fe hér vá ri Nem ze ti Em lék hely re konst ruk ci ó já nak foly ta tá sa 100,0 15,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 100,0

14 Egyéb be ru há zá si cé lok 2 900,0 1 462,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
4 Kor mány za ti be ru há zás 2 900,0 27,0

2 Kul tu rá lis fel adat fi nan szí roz ás

1 Kul tu rá lis cél fel ada tok 3 900,0 1 871,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 224,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 81,7

3 Do lo gi ki adá sok 2 129,5 48,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 704,6 1 584,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 760,0 31,4

3 Köl csö nök 5,0
2 K+F te vé keny ség mû kö dé si célú tá mo ga tá sa 18,5 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,2

3 Do lo gi ki adá sok 1,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,6 13,1

7 Kul tu rá lis te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa sá gok fel ada tai 1 733,0 1 677,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 733,0 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 1 653,0

8 Köz hasz nú tár sa sá gok köz hasz nú fel ada tai 4 720,2 4 739,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 720,2 4 581,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,5

9 Nem ze ti köz mû ve lõ dé si és könyv tá ri há ló zat fej lesz té si prog ram 800,0 250,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
3 Do lo gi ki adá sok 6,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 800,0 15,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 379,4

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 4,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,0
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15 Kul tu rá lis szaktör vénybõl adó dó fel ada tok és kö te le zett sé gek 878,0 616,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 30,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 80,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,6

3 Do lo gi ki adá sok 83,4 9,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 614,0 567,7

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 75,0 14,6

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 65,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 0,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 61,0 59,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,1

25 Vi lág örök sé gi ér té ke ink be mu ta tá sa, fej lesz té se 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 14,0

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 33,0

30 Köz gyûj te mé nyek mo der ni zá ci ó ja 225,0 44,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,4

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,0 42,2

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 75,0

31 Film szak mai tá mo ga tá sok 220,0 83,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 64,6
3 Do lo gi ki adá sok 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 155,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,5

34 A 38 kul tu rá lis pro jekt tá mo ga tá sa 50,0 34,5

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 34,5

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 256,5 254,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 6,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 242,0 247,6

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 14,5 6,1
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2 Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (TEMI) 727,1 729,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 727,1 667,3

6 TIT in téz mé nyek tá mo ga tá sa 95,0 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 95,0 90,0

7 Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga tá mo ga tá sa 42,7 40,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,7 40,6

8 Ma gyar nép fõ is ko lai moz ga lom cél ja i ra 42,7 40,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 42,7 40,6

9 Eu ró pai Folk lór In té zet mû kö dé se 11,4 11,0

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 11,0

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

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

11 Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te 133,0 126,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 133,0 126,5

5 Egyéb fel adat fi nan szí roz ás

2 Ci vil tár sa da lom fej lesz té si prog ram 15,0 14,5

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 15,0 13,7

3 Ha tá ron túli ma gyar szín há zak tá mo ga tá sa 100,0 94,5

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 75,5 88,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 24,5

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 40,0 35,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 0,6 2,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,4 24,2

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

5 Ha tá ron túli ma gya rok kul tu rá lis tá mo ga tá sa 270,0 248,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0
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3 Do lo gi ki adá sok 3,0 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 263,0 145,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 9,1

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 33,2 31,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,2 31,9

14 Ha tá ron túli csán gó ma gya rok kul tu rá lis és ok ta tá si tá mo ga tá sa 100,0 78,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 2,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 94,0 59,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5,4

6 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

2 Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány 5 230,0 4 840,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 230,0 4 640,0

3 Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 1 344,1 1 239,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 135,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 244,1 1 167,0

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 57,1

4 Ma gyar Könyv Ala pít vány 90,0 85,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0 65,0

5 Ma gyar Tör té nel mi Film Ala pít vány 500,0 465,0

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 500,0 395,2

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 126,4 121,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 126,4 95,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 26,0

11 Po li ti ka tör té ne ti Ala pít vány 256,5 243,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 256,5 202,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 21,5

16 Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít vány 264,0 250,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 264,0 228,3
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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 2,5

21 Ter ror Háza Mú ze um mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 313,5 299,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 313,5 263,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,5

22 Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány tá mo ga tá sa 285,0 270,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 285,0 270,8

7 Nem ze ti Örök ség Prog ram

1 Nem ze ti Örök ség Prog ram cél elõ irány zat 320,0 158,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19,7

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 25,0 108,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 180,0 161,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 4,3

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 45,0 423,9

9 Nem ze ti kul tu rá lis in téz mé nyek fel újí tá sa 160,0 22,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

2 Fel újí tás 160,0

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

10 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 18,0

12 Nem ze ti kul tu rá lis alap prog ram 8 887,0 7 809,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 115,0 568,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8 713,4 8 701,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 288,6 288,6

16 Mil len ni u mi Vá ros köz pont Kul tu rá lis Tömb bel kap cso la tos ki adá sok 7 874,0 374,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 7 874,0 315,0

17 Elõ zõ évi ma rad vány ren de zé se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 73,6

19 Eu ró 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 97,8 67,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,0
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3 Do lo gi ki adá sok 16,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 68,8 42,4

20 Fe je ze ti tar ta lék 768,2 768,2

1–10. cím össze sen: 83 502,6 4 777,0 78 725,6 74 581,7 10 329,0 65 646,7

14 Köz pon to sí tott be vé te lek

1 Kul tu rá lis já ru lék 8 887,0 7 799,6

Össze sen: 83 502,6 13 664,0 78 725,6 74 581,7 18 128,6 65 646,7

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM

1 In téz mé nyek

1 If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 1 769,9 4 906,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,2 215,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 831,8 2 363,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 259,3 376,8

3 Do lo gi ki adá sok 565,0 1 371,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 16,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 121,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 171,0 185,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 800,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 36,3

2 Test ne ve lé si és Sport mú ze um 54,6 56,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3,0 3,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,1 20,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,9 7,1

3 Do lo gi ki adá sok 23,2 25,6

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 7,4 7,3

3 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet 523,3 523,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40,0 1 255,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 357,8 516,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 117,6 168,9

3 Do lo gi ki adá sok 87,9 478,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 294,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 34,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,7

4 Mo bi li tás 552,6 2 808,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 93,0 409,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 276,7 315,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 93,8 102,9

3 Do lo gi ki adá sok 254,4 619,8
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5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 235,4
6 Ka mat fi ze té sek 0,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 2,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,7 66,6

5 Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal 344,0 782,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,7

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 153,2 161,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 52,1 51,0
3 Do lo gi ki adá sok 108,6 139,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,0 311,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 15,1 19,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 190,3

6 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 1 212,1 1 488,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 184,5 207,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 725,8 748,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 255,9 263,6
3 Do lo gi ki adá sok 328,1 425,0
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 3,7 3,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,2 94,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 83,3 66,1
2 Fel újí tás 139,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 23,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 407,5

7 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 3 194,8 3 329,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 128,3 190,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 814,7 1 805,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 635,8 602,7
3 Do lo gi ki adá sok 800,5 863,0
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 46,8 47,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 0,1 7,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 25,4 59,3
2 Fel újí tás 115,4
4 Kor mány za ti be ru há zás 12,8

8 Nem ze ti Csa lád- és Szo ciál po li ti kai In té zet 723,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 202,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 415,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 138,3
3 Do lo gi ki adá sok 343,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 14,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 41,4
2 Fel újí tás 15,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 18,3

9 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 1 059,0 1 069,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 700,0 961,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 662,4 664,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 218,5 207,1
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3 Do lo gi ki adá sok 746,8 1 149,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 14,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,8

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 131,3 83,1

3 Köl csö nök 4,3 1,8

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

2 Sport tal kap cso la tos ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá sát szol gá ló elõirányzatok

1 Non pro fit sport szer ve ze tek mû kö dé si tá mo ga tá sa

1 Sport egye sü le tek 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

2 Or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és sport ági szö vet sé gek 640,0 640,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 640,0 649,8

3 Sza bad idõ sport szö vet sé gek 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 Fo gya té ko sok sport szö vet sé gei 48,0 48,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0 48,0

5 Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság 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 100,0 100,0

6 Nem ze ti Sport szö vet ség 58,0 58,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 58,0 58,0

7 Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség 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 22,0

8 Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé ge 48,0 48,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 48,0 48,0

9 Wes se lé nyi Mik lós Sport Köz ala pít vány 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

10 Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány 2,0 2,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 2,0

11 Ön kor mány za ti sport igaz ga tás tá mo ga tá sa 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 200,0 178,0

12 Egyéb sport szak mai és ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa 41,0 11,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,0 11,0
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2 Ver seny sport tá mo ga tá sa

1 Mû hely tá mo ga tás 500,0 490,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 490,0

2 Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek (VB, EB, VK) 325,0 335,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 53,0
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 325,0 330,1

3 For ma-1 Ma gyar Nagy díj tá mo ga tá sa 2 700,0 2 478,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 700,0 2 478,3

4 Nem ze ti vá lo ga tot tak fel ké szü lé sé nek tá mo ga tá sa 600,0 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 600,0 600,0

5 Olim pi ai rész vé tel tá mo ga tá sa 500,0 514,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 514,0

6 Ki emelt nem zet kö zi ese mé nye ken tör té nõ rész vé tel tá mo ga tá sa 145,0 145,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,0 145,0

7 Sport esz kö zök be szer zé se 98,0 98,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 98,0 98,0

8 A Wes se lé nyi Mik lós Sport Köz ala pít vány ál tal fo lyó sí tott Ge re vich 
Ala dár egy sé ges sport ösz tön díj 540,0 540,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 540,0 540,0

9 Ered mé nyes sé gi ju tal mak, el is me ré sek 205,0 205,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 205,0 222,4

10 Olim pi ai já ra dék 548,0 741,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 546,5 739,6

3 Do lo gi ki adá sok 1,5 1,2

11 Nem zet Spor to ló ja el is me rés 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

12 Mi nisz te ri el is me ré sek 14,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,5

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

3 Do lo gi ki adá sok 2,5

13 Sport egész ség ügyi fel ada tok 120,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,0

3 Do lo gi ki adá sok 64,0
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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 30,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 20,0

14 Dop ping el le nes fel ada tok 50,0 33,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,5

3 Do lo gi ki adá sok 35,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0

15 Sport tu do mány 95,0 70,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 5,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 67,3 20,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,0 95,7

16 Sport in for ma ti kai fel ada tok 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
17 Fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se 150,0 131,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 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 142,3 146,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,0

18 Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány ál tal fo lyó sí tott se gé lyek 13,0 13,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,0 13,0
3 Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Sport ág fej lesz tés – SPORT XXI. prog ram (ka jak-ke nu, ké zi lab da, 
ko sár lab da, at lé ti ka, te nisz, lab da rú gás, ví zi lab da) 1 200,0 718,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,0 738,1

2 Hé rak lész-prog ram 443,4 403,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 130,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38,8
3 Do lo gi ki adá sok 267,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 396,3

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

3 Sport is ko lák tá mo ga tá sa 150,0 6,0
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 6,0
4 Egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok 50,0 23,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 14,5
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4 Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tá mo ga tá sa 442,0 349,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 65,0

3 Do lo gi ki adá sok 1,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 442,0 439,5

5 Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa
1 Ko or di nált prog ra mok 300,0 214,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 62,1
3 Do lo gi ki adá sok 2,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 315,9

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

2 He lyi sza bad idõs prog ra mok tá mo ga tá sa 300,0 155,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 7,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 300,0 159,6
6 Sport lé te sít mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se

1 Sta di on re konst ruk ció
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0
3 Ki emelt ön kor mány za ti lé te sít mény fej lesz té sek 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 20,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 500,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 700,0 123,0

4 Ma gyar Spor tok Háza prog ram 100,0 100,0
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 75,0
5 Lé te sít mény fej lesz té si pá lyá za tok 50,0

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 7,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 050,0 32,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 100,0 1 123,4

6 Sport lé te sít mény-ke ze lés in téz mé nyi rend sze ré nek tá mo ga tá sa 1 800,0 1 800,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 800,0 1 000,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 650,0

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 500,0
7 A Bu da pest Sport aré ná val és a ma gyar or szá gi olim pia meg ren de zé sé vel 

össze füg gõ ál la mi fel ada tok 50,0 7,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0 49,2
8 Úszó EB-hez kap cso ló dó lé te sít mény-fej lesz té sek 1 800,0 349,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 800,0

7 Sport tal kap cso la tos ki nem emelt ál la mi fel ada tok 15,0 15,0
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 15,0 13,0
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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 1,7

3 A ká bí tó szer fo gyasz tás me ge lõ zé sé sé vel kap cso la tos ál la mi fel ada tok fi nan szí ro zá sát 
szol gá ló elõirányzatok

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 100,0 6,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,6
3 Do lo gi ki adá sok 3,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 52,8

2 Drog meg elõ zé si prog ram 356,1 198,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2
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 12,0 18,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 304,1 121,5

3 Drog ku ta tá sok, vizs gá la tok tá mo ga tá sa 55,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 8,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 55,0 7,0

4 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 220,0 9,4

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

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 220,0 40,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,4

5 A Ká bí tó szer-el le nes Nem ze ti Stra té gia meg va ló sí tá sa 1 050,0 63,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,8
3 Do lo gi ki adá sok 400,0 2,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 650,0 370,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,5

6 Mi nisz te ri el is me ré sek 15,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0

3 Do lo gi ki adá sok 8,0

4 Gyer mek- és if jú sá gi fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Non pro fit gyer mek- és if jú sá gi szer ve ze tek és tes tü le tek mû kö dé si támogatása

1 Or szá gos gyer mek- és if jú sá gi szer ve ze tek, er nyõ szer ve ze tek mû kö dé si 
tá mo ga tá sa 50,0 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 50,0 19,3

2 Fo gya té ko sok in teg rá ci ó ját se gí tõ szer ve ze tek 10,0 9,6

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 10,0 12,3
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3 Ha tá ron túli ma gyar gyer mek- és if jú sá gi szer ve ze tek, er nyõ szer ve ze tek 
mû kö dé si tá mo ga tá sa 30,0 3,0

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 0,5

4 Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram mû kö dé si tá mo ga tá sa 11,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 11,5

5 Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány 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 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Üdü lõ Köz pont Kht. 300,0 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,2
3 Do lo gi ki adá sok 4,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0 278,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 140,0 131,2

7 Ma gyar If jú sá gi Kon fe ren cia 12,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0

8 Agó ra iro da há ló zat 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

2 Gyer mek- és if jú sá gi prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Gyer mek- és if jú sá gi alap prog ra mok tá mo ga tá sa 210,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 210,0 96,5

2 Két- és több ol da lú nem zet kö zi cse re prog ra mok 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,1
3 Do lo gi ki adá sok 10,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 90,0 27,7

3 Ha tá ron túli fi a ta lok együtt mû kö dé si prog ram ja 65,0 6,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,6
3 Do lo gi ki adá sok 4,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 65,0 41,5

4 If jú sá gi pár be széd és szer ve ze ti de mok rá cia prog ram ja 145,0 12,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 3,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 145,0 25,0

6 Gyer mek- és if jú sá gi kö zös sé gek kel kap cso la tos tá bo roz ta tá si és tu risz ti kai 
fel ada tok 1 050,0 378,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 050,0 219,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 150,0

7 Kell egy hely prog ram 50,0 5,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 4,0
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8 If jú sá gi fesz ti vá lok, nagy if jú sá gi ren dez vé nyek 258,0 67,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 258,0 70,8

3 Lé te sít mény fej lesz té si fel ada tok

1 II. Eu ró pai If jú sá gi Köz pont fej lesz té se 100,0 80,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0

2 If jú sá gi há zak, klu bok fej lesz té se 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 300,0

3 Ját szó tér fej lesz tés 310,0

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 310,0 3,5

4 If jú sá gi szál lá sok fej lesz té se 135,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 135,0

4 Egyéb ál la mi fel ada tok

1 Nem zet kö zi tag dí jak 6,0 6,0

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

2 Nem zet kö zi kap cso la tok ból adó dó fel ada tok fi nan szí ro zá sa 20,0 12,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 0,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9,3

3 Ha zai és nem zet kö zi, ki emelt je len tõ sé gû ese mé nyek, ren dez vé nyek 
és kon fe ren ci ák kal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa 30,0 21,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 30,0 17,7

4 If jú ság ku ta tá si fel ada tok 50,0 13,5

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 2,0

5 Gyer mek- és if jú sá gi in for ma ti kai rend szer fej lesz té se 15,0 14,0

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 2,2

6 Mi nisz te ri el is me ré sek 6,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,4

3 Do lo gi ki adá sok 2,6
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5 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai
2 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 projekt 206,6 195,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 255,0 184,2

3 Do lo gi ki adá sok 9,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 461,6 255,1

2 HU-03004-347-02-01 Esély egyen lõ ség biz to sí tá sa a fo gya ték kal élõk számára 73,7 233,9
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 82,5

3 Do lo gi ki adá sok 70,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 330,4 25,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 256,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 2,3

3 HU-03JH/03-TL Ká bí tó szer ügyi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa 4,8 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 38,3 27,6

3 Do lo gi ki adá sok 27,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 43,1 5,9

4 Fo gya té ko sok sport ál ta li esély egyen lõ sé ge prog ram 4,7 0,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 37,0 27,0

3 Do lo gi ki adá sok 27,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 41,7

6 Fe je ze ti tar ta lék 235,0 235,0
7 Ma rad vány-el szá mo lás

2 Bu da pest Sport csar nok új já 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 3,7
3 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 12,0
4 Kor mány za ti be ru há zás 21,5

4 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 20,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 14,6

5 Totó já ték adó ból szár ma zó tá mo ga tás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,1

9 Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram ja
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 20,1

3 Do lo gi ki adá sok 11,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 20,1

10 If jú sá gi és sport lé te sít mé nyek aka dály men te sí 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 6,2
11 Te rü le ti kap cso la 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 4,2
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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 1,2

12 Buk mé ke ri rend sze rû fo ga dá sok já ték adó já ból szár ma zó támogatás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 11,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 147,4

14 Gyer mek prog ra mok tá mo ga tá sa
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 2,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 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 121,5

 Össze sen: 33 053,4 3 843,3 29 210,1 34 336,0 4 986,6 29 454,5

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

1 In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa 1 811,2 3 694,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 11,0 310,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 893,9 1 122,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 270,1 344,5
3 Do lo gi ki adá sok 619,1 1 143,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 590,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 5 475,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 5 419,5
2 Fel újí tás 39,1 40,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 234,1

3 Köl csö nök 20,0
2 Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da 103,5 103,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17,3 19,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,1 6,7
3 Do lo gi ki adá sok 27,1 28,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 54,0 52,4

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

3 Hír köz lé si In téz mé nyek 284,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 15 941,8 15 697,9

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 396,9 2 862,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 787,3 916,9
3 Do lo gi ki adá sok 8 571,0 10 879,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 44,0 127,1
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 22,0 10,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3 858,1 1 725,7

2 Fel újí tás 300,0 165,7

3 Köl csö nök 11,0 4,5 5,1 5,1

4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Iro da 161,4 2 386,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 350,1 1 339,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 257,6 190,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 94,5 54,8

3 Do lo gi ki adá sok 153,4 3 741,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 69,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 413,0

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 6,0 720,3

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 280,0 252,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 280,0 127,3

2 Tör vény ho zó és vég re haj tó szer vek be ru há zá sai 240,0 73,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 124,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 240,0

2 Cél elõ irány za tok

2 Vé de lem szer ve zé si fel ada tok 33,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 33,0

3 Ku ta tá si fel ada tok 220,0 220,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 220,0 127,1

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

4 Nem zet kö zi tag dí jak nem zet kö zi kap cso lat tal össze füg gõ fel ada tok 440,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 440,0

5 Légi ri asz tá si rend szer fenn tar tá si fel ada tai 22,0 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 22,0 18,2

6 Ve ze té kes táv be szé lõ elõ fi ze tõk ré szé re az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás 
igény be vé te lé hez szo ci á lis tá mo ga tás 3 000,0 1 625,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 000,0 3,0

7 Mil le ná ris Kht. mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa 842,2 700,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 842,2 700,0
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8 NIIF prog ram tá mo ga tá sa 1 620,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 1 620,0

9 Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti kai Ta nács (NHIT) mû kö dé si tá mo ga tá sa 280,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 280,0

10 Or szág gyû lé si Könyv tár in for ma ti kai fej lesz té sé nek fel ada tai 246,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 246,0

11 In for ma ti kai és hír köz lé si szak ké pe sí té si fel ada tai 88,6

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 6,6

3 Do lo gi ki adá sok 60,0

3 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 40,0

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 3,3

3 Do lo gi ki adá sok 25,7

2 Tag ál lam ként való mû kö dés prog ram ja 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,4

3 Do lo gi ki adá sok 10,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 13,6

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 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10,0

3 Do lo gi ki adá sok 37,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 450,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0

4 Ha tá ron túli ma gya rok in for ma ti kai tá mo ga tá sa 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 300,0

6 In for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si feladatok

1 In for ma ti kai fej lesz té sek va kok és gyen gén lá tók szá má ra 200,0 140,0

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 2,8

2 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány 110,0 88,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 110,0 88,0
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3 In for ma ti kai és hír köz lé si tár sa dal mi szer ve ze tek támogatása

1 Táv köz lé si ér dek egyez te tõ fó rum 25,0 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 25,0 20,0

2 Hír köz lé si és In for ma ti kai Tu do má nyos Egye sü let tá mo ga tá sa 25,0 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 25,0

3 In for ma ti kai és Hír köz lé si Szak ér tõi Bi zott ság 50,0 40,0

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 20,0

4 Hír köz lé si Ér dek egyez te tõ Ta nács 25,0 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 25,0 20,0

5 INFORUM 50,0 40,0

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 40,0

6 Ma gyar Nem ze ti Host 20,0 16,0

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 16,0

7 In for ma ti kai Vál la ko zá sok Szö vet sé ge 50,0 40,0

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 29,9

8 Ma gyar Tar ta lom ipa ri szö vet ség 15,0 12,0

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

9 Ne u mann Já nos Szá mí tó gép tu do má nyi Tár sa ság 20,0 16,0

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 16,0

10 Ma gyar Tar ta lom szol gál ta tók Egye sü le te 15,0 12,0

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 5,6

11 Vé de lem- és biz ton ság fej lesz té si hír köz lé si cél tar ték-kép zé si prog ram 620,0 450,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 8,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 620,0 30,6

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

12 In for ma ti kai, hír köz lé si fej lesz té si prog ra mok, tá mo ga tá sok 21 259,6 14 065,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 983,7 310,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,1

3 Do lo gi ki adá sok 5 733,3 6 685,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 9 826,1 5 378,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 41,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 311,7 3 903,1

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 6 324,2 18 139,9
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7 Fe je ze ti tar ta lék 100,0 100,0

8 Ál la mi több let fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 40,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 40,0

1–5. cím össze sen: 50 275,6 17 313,1 32 962,5 66 152,8 24 644,4 24 338,6

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 84,2

Össze sen: 50 275,6 17 513,1 32 962,5 66 152,8 24 728,6 24 338,6

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Igaz ga tá sa 1 977,1 2 372,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 336,6 765,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 341,3 1 429,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 441,5 448,4

3 Do lo gi ki adá sok 463,1 1 057,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 24,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 20,6 257,6
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 88,4 263,5

4 Kor mány za ti be ru há zás 86,5

3 Köl csö nök 4,0 4,0
2 Fog lal koz ta tá si Hi va tal 166,7 288,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 963,3 2 667,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 609,8 880,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 201,5 275,7

3 Do lo gi ki adá sok 314,3 1 774,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,4 4,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 26,9 3 312,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 22,5 3 803,7

2 Fel újí tás 8,4 4,8

3 Mun ka ügyi Köz pon tok 82,8 1 742,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 19 024,5 21 226,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 413,3 11 638,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 772,7 4 703,6

3 Do lo gi ki adá sok 3 921,3 4 686,7

4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 626,8

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 29,6

6 Ka mat fi ze té sek 6,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 437,0 1 444,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 437,0 1 173,2

2 Fel újí tás 101,6
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3 Köl csö nök 5,9 5,9
4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 366,8 2 336,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 045,6 1 433,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 973,1 1 998,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 647,2 642,7
3 Do lo gi ki adá sok 486,7 752,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 175,6 292,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 12,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 99,2 167,5
2 Fel újí tás 0,7 8,9
4 Kor mány za ti be ru há zás 1,3

3 Köl csö nök 29,9 13,9 27,7
5 Re gi o ná lis át kép zõ köz pon tok 1 092,1 1 423,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 882,4 2 357,2
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 172,0 1 305,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 387,3 393,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 280,1 1 976,8
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 8,7 154,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 119,6 322,4
2 Fel újí tás 24,2 28,9

6 Nem ze ti Fel nõtt kép zé si In té zet 81,5 234,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 614,1 1 050,1

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 421,5 190,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 135,5 60,6
3 Do lo gi ki adá sok 80,6 488,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 283,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 399,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 37,6 36,7
2 Fel újí tás 20,4
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 1 378,4

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 70,0 0,8
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 25,6
4 Kor mány za ti be ru há zás 70,0

2 Pol gá ri szol gá lat 2 300,0 102,9
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 1 075,6
6 Ka mat fi ze té sek 18,4

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 168,0

3 Do lo gi ki adá sok 168,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 082,0
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 250,0
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 241,3

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 259,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, 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 1 073,6

3 Köl csö nök 5,9
6 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 261,8 157,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 43,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11,0

3 Do lo gi ki adá sok 172,8 110,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 35,0

7 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai

1 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 javítása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 57,0 174,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 57,0 160,7

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 1,6

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 156,1 35,1
3 Do lo gi ki adá sok 156,1 48,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 56,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 63,8 28,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 63,8

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 40,6

3 HU 0006-01 Mun ka he lyi egész ség és biz ton ság - kö zös pro jekt

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 1,6

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 297,7 258,1
3 Do lo gi ki adá sok 53,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 297,7 173,0
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 123,4 117,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 117,5

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 123,4

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

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 380,0 219,1
3 Do lo gi ki adá sok 5,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0 426,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 17,8
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 28,4

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 20,0 20,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 20,0 1,9

7 HU 0202-01 Hu mán erõ for rás fej lesz tés a mun ka he lyi egész ség és biz ton ság 
te rü le tén

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 10,1
3 Do lo gi ki adá sok 10,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 4,5

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 15,7 79,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 15,7 127,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 67,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 192,3

9 HU 0201-04 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés ellen

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 92,6 833,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 92,6 1 496,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 23,2 175,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 272,8

7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 23,2

11 HU 0201- Hu mán erõ for rás-fej lesz tés OP ex ante ér té ke lé se 3,6 3,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 22,1
3 Do lo gi ki adá sok 3,6 27,1

12 HU01/IB/SO01-TL Fel ké szü lés az EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés 
vég re haj tá sá ra 2004–2006 5,0 5,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,0

13 2003/004-347-05-01 Prog ra mo zá si fel ké szü lés az EQUAL kö zös sé gi 
kez de mé nye zés meg va ló sí tá sá ra 2004–2006 50,9 50,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 169,4 102,2
3 Do lo gi ki adá sok 220,3 102,2

14 HU 2002/004-347.05.03 Küz de lem a mun ka vi lá gá ból tör té nõ ki re kesz tõ dés el len 1 227,0 1 227,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 229,8 1 104,3
3 Do lo gi ki adá sok 26,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 211,4 2 008,9
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 307,5 280,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 519,5
7 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 552,9

8 Köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa 1 590,0 1 306,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 600,0 1 746,9

3 Do lo gi ki adá sok 67,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 190,0 2 870,9

9 Esély egyen lõ sé gi prog ram
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 6,5
10 Uni ós prog ra mok elõ ké szí té se 85,2 71,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 85,2 87,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 8,1

11 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

3 Do lo gi ki adá sok 2,5
12 Szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 5,0

13 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 2 900,0 2 482,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 0,1

3 Do lo gi ki adá sok 114,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 900,0 1 329,7

14 PHARE és ESZA tí pu sú prog ra mok vég re haj tó szer ve ze te i nek mû köd te té se 880,9 720,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,4
3 Do lo gi ki adá sok 231,8 34,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 648,7 409,9

15 Fel nõtt kép zés tá mo ga tá sa 56,4 50,9
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 1,7
3 Do lo gi ki adá sok 49,7 31,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1,4

16 Egy sé ges mun ka ügyi nyil ván tar tá si rend szer 155,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 500,0

3 Do lo gi ki adá sok 155,0 145,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 500,0 39,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 000,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 000,0

17 Üze mi és köz al kal ma zot ti ta nács vá lasz tá sá hoz való hoz zá já ru lás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,0
20 Ci vil és saj tó prog ra mok 31,0 31,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,0
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3 Do lo gi ki adá sok 27,0 11,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 25,2

21 Köz szol gá la ti re form elõ ké szí té se 40,3 28,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 40,3 30,0

27 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés 221,3 221,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 331,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 553,2

28 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai Se gít ség nyúj tás 14,4 14,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 43,3
3 Do lo gi ki adá sok 57,7

29 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Cél tar ta lék 4,4 4,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,4

30 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai Se gít ség nyúj tás, Or szá gos Fog lal koz ta tá si
Köz ala pít vány (OFA) tá mo ga tá sa 43,3 43,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 129,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,1

31 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 4,1

32 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 47,8

Össze sen: 48 108,4 32 380,9 15 727,5 57 047,2 40 390,0 14 939,5

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 1 087,3 1 118,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 690,2 721,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 221,1 226,1

3 Do lo gi ki adá sok 93,9 129,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 64,2 63,9

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 17,9 17,8

3 Köl csö nök 2,5 2,5

Össze sen: 1 087,3 1 087,3 1 160,9 9,6 1 118,1
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Igaz ga tás
1 KSH Köz pon ti Igaz ga tás 6 893,2 7 483,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 595,9 1 142,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 533,8 4 019,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 147,2 1 231,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 415,5 3 115,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 588,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 170,4
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 342,6 789,3
2 Fel újí tás 50,0 43,3
4 Kor mány za ti be ru há zás 199,2

3 Köl csö nök 41,0 26,0
2 KSH Me gyei Igaz ga tás

1 KSH Me gyei Igaz ga tó sá gai 3 871,7 4 334,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 177,7 588,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 905,9 3 212,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 944,5 977,2
3 Do lo gi ki adá sok 143,5 401,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 282,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 35,5 3,2
2 Fel újí tás 20,0 20,1
4 Kor mány za ti be ru há zás 35,0

4 KSH Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat 200,1 228,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,4 26,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 128,3 141,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,7 44,5
3 Do lo gi ki adá sok 41,4 60,5
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 3,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,1 5,0
2 Fel újí tás 2,0 2,8

5 KSH ku ta tó in té ze tei
1 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 86,2 118,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,1 64,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 66,3 96,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21,2 28,3
3 Do lo gi ki adá sok 27,7 51,0
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 4,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 3,1 3,8

2 KSH Gaz da ság elem zé si és In for ma ti kai In té zet 143,8 169,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 116,6 99,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 133,1 121,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 42,9 41,8
3 Do lo gi ki adá sok 78,0 109,5
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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 6,4 3,3

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 301,0 36,7
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

4 Kor mány za ti be ru há zás 301,0
2 Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás költ sé gei

1 ACQUIS át vé te lé nek nem ze ti prog ram ja 742,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 562,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 179,9

2 HU 0101-02 Az egész ség ügy fi nan szí ro zá si rend sze re
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 59,6

3 Do lo gi ki adá sok 59,6
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,4

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 8,4
3 Gaz da ság szer ke ze ti Össze írás (2003/004-347-04-01)

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 100,0
3 Do lo gi ki adá sok 100,0

10 Fe je ze ti tar ta lék 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 163,7

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 173,7

Össze sen: 13 350,4 1 102,4 12 248,0 15 838,4 2 292,4 12 372,5

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Tit kár sá ga
1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 1 009,1 1 048,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,0 105,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 688,6 695,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 220,9 226,4
3 Do lo gi ki adá sok 114,8 191,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 0,8 14,9

3 Köl csö nök 10,0 10,0 18,0 13,1
2 MTA Dok to ri Ta nács Tit kár sá ga 2 966,5 3 835,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 24,0 165,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 663,2 3 398,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 298,2 488,6
3 Do lo gi ki adá sok 29,1 33,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 23,9

3 Aka dé mi ku si tisz te let dí jak és hoz zá tar to zói el lá tá si dí jak 1 981,8 1 855,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 788,9 1 640,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 192,2 176,7

8
4

8
8

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

5
/1

4
8

. 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
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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



3 Do lo gi ki adá sok 0,7 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 52,3

2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 16,2 17,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2,2 1,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9,0 9,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,7 2,9
3 Do lo gi ki adá sok 6,1 5,0

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 0,1

3 MTA Könyv tá ra 473,9 505,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 36,0 45,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 247,1 248,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 83,1 83,1
3 Do lo gi ki adá sok 174,5 209,5

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 1,0 1,4
2 Fel újí tás 4,2 10,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 4,5

4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 7 715,0 8 735,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 060,8 6 196,3

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 731,7 6 389,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 794,3 2 001,7
3 Do lo gi ki adá sok 3 058,5 4 722,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 35,9 114,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 92,0 737,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 214,8 1 090,2
2 Fel újí tás 32,3 206,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 32,2
4 Kor mány za ti be ru há zás 116,2

3 Köl csö nök 0,3 11,2 24,9
5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 4 059,5 5 001,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 290,3 3 295,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 089,4 3 554,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 998,3 1 135,3
3 Do lo gi ki adá sok 1 095,1 2 859,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 19,6 137,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 148,7 672,1
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 262,9 676,6
2 Fel újí tás 29,4 190,6
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,7 2,5
4 Kor mány za ti be ru há zás 58,6

3 Köl csö nök 4,8 1,7 13,8 0,9
6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 3 723,5 4 592,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 698,1 2 008,1
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 736,4 3 143,1
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 882,7 1 003,1
3 Do lo gi ki adá sok 781,7 1 986,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,0 106,8
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 32,9 279,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 50,7 153,2

2 Fel újí tás 1,0 293,9

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 28,1

3 Köl csö nök 1,3
7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 196,4 228,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 45,9 65,6
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 103,2 107,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 34,9 34,7

3 Do lo gi ki adá sok 52,6 75,1

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

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1,8

2 Fel újí tás 51,2 66,4

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,4

4 Kor mány za ti be ru há zás 17,6

8 MTA Ku ta tást ki szol gá ló szer vek 1 289,7 1 529,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 313,0 458,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 491,0 482,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 154,6 143,5

3 Do lo gi ki adá sok 739,0 967,1

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 12,0 43,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 40,5
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,2 42,6

2 Fel újí tás 203,9 146,3

4 Kor mány za ti be ru há zás 76,8

3 Köl csö nök 0,9 0,9
9 MTA Tá mo ga tott ku ta tó he lyek Iro dá ja 2 009,2 2 338,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 59,2 416,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 418,3 1 599,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 468,2 523,8

3 Do lo gi ki adá sok 173,6 338,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,1 28,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 8,5 20,8
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 13,7 91,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 32,6

10 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 316,2 325,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 187,7 199,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 191,0 185,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 66,2 61,9

3 Do lo gi ki adá sok 179,2 162,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2,4

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

2 Fel újí tás 66,8 73,7
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3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,0

4 Kor mány za ti be ru há zás 9,2

11 OTKA Iro da 326,3 320,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,4 174,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60,1 49,5

3 Do lo gi ki adá sok 55,8 69,5

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 17,6

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 49,9

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
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 36,8 35,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 36,8 35,6

2 Tu do má nyos könyv- és fo lyó irat-ki adás 160,5 96,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1,0
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 1,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 104,5 72,0

3 Fi a tal ku ta tók pá lyá za tos tá mo ga tá sa 1 187,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 893,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 293,7

4 2003. ok tó ber 15-i föld gáz-ár eme lés el len té te le zé 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 22,1

5 Nem ze ti Stra té gi ai Ku ta tá sok 100,0

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 8,1

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

6 Aka dé mi ai Ku ta tá si Pá lyá za tok Forrása

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 18,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,6

8 Nagy Imre Em lék ház mû köd te té sé nek ala pít vá nyi tá mo ga tá sa 46,5 31,9

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 46,5 31,9
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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

2 Arany Já nos Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 100,0 31,6

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 31,6

13 Szak mai fel ada tok tel je sí té se 534,9 270,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 259,3
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12,6

3 Do lo gi ki adá sok 83,7 1,9

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 528,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 402,5

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 48,1

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 0,6

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

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

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 6 700,0 593,2

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 46,9
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 3 250,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0 359,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 350,0

2 Mû szer pá lyá zat

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 3,2
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 56,8

4 Bo lyai ösz tön díj

1 Se ni or ku ta tók ösz tön dí ja 869,9
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 661,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 192,0

3 Do lo gi ki adá sok 16,0

5 Köz pon ti ke ze lé sû fel újí tá sok 470,7 77,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 186,5
2 Fel újí tás 470,7

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 223,3

10 Fe je ze ti tar ta lék 57,0 57,0

Össze sen: 47 339,1 10 645,5 36 693,6 44 653,0 15 258,0 31 521,7

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
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 1 958,6 300,7 1 975,9 323,3

2 EBB hi te lek ka mat el szá mo lá sai 6 188,0 83,3 4 622,9 72,2

3 KfW hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 476,3 1 458,5

4 ET Fej lesz té si Bank hi te le i nek ka mat el szá mo lá sai 2 432,5 1 647,3

5 MÁV-tól 2000-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sa 166,1 165,7

6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 2 737,0 2 682,9

7 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 399,5 1 370,0

8 EBRD hi te lek ka mat el szá mo lá sai 86,8 39,4

2 1999-tõl fel vett de vi za hi te lek ka mat el szá mo lá sai 5 613,2 5 834,1

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 32 060,3 33 348,0

2 MÁV-tól 2002-ben át vál lalt hi tel ka mat el szá mo lá sai 245,9 419,3

6 Ren dez vény csar nok In gat lan fej lesz tõ és Ke ze lõ Rt. 2004-ben át vál lalt 
hi te lé nek ka mat el szá mo lá sa 395,8 414,2

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 67 728,2 69 195,5

2 An gol és ame ri kai köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 7,2 7,3

3 De vi za szám la ka mat el szá mo lá sai 1 245,0

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 776,0

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 267,1
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3 ÁFI-tól át vett re fi nan szí ro zá si hi te lek ka mat el szá mo lá sai 4 028,9

4 Ál la mi for gó alap-lé te sí té si hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 098,1

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 341,5 459,8

3 Ál la mi köl csön ka mat el szá mo lá sa 5,0 35,9

4 MÁV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 72,4 1 699,1

5 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 122,3

6 NA Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 1 498,1

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 189,7

8 Sport fo lió Kht.-tõl 2002-ben át vál lalt hi te lek ka mat el szá mo lá sai 588,7

9 BKV Rt.-tõl 2002-ben át vál lalt fo rint hi te lek ka mat el szá mo lá sai 329,9 816,4

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 52,6

12 Ren dez vény csar nok In gat lan fej lesz tõ és Ke ze lõ Rt. 2004-ben át vál lalt 
hi te lé nek ka mat el szá mo lá sa 1 061,3 1 470,6

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 411 540,4 453 705,1

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 108,3 108,3

3 Kincs tá ri ta ka rék köt vény ka mat el szá mo lá sai 687,3 674,0

4 Ál lam köt vé nyek fel hal mo zott ka mat el szá mo lá sa 40 221,9 32 107,8

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 3 094,3 4 587,6

2 Kon szo li dá ci ó val kap cso la tos ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 21 281,4 25 607,0

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 1 943,1

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 15 404,1 27 760,5

5 Pos ta bank Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 6 331,1 8 689,0

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 1 665,3 2 183,1

7 Alá ren delt köl csön tõ ke köt vény ka mat el szá mo lá sa 1 348,7 1 752,6

8 MFB Rt.-nek át adott ál lam köt vé nyek ka mat el szá mo lá sai 9 216,4 9 216,4

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 121 235,2 167 697,8

2 La kos sá gi kincs tár je gyek ka mat el szá mo lá sa 38 189,2 37 032,1

4 Kincs tá ri egy sé ges szám la fo rint be tét ka mat el szá mo lá sai 20 298,9 39 671,5

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 939,6 1 937,2

2 Fo rint el szá mo lá sok 6 947,3 8 263,8

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 800,0 588,1

4 Kö ve te lés ke ze lés költ sé gei 73,0 0,4

4 Tõke kö ve te lé sek vissza té rü lé se

1 Kor mány hi te lek vissza té rü lé se 14 719,8 14 046,2
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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 tõ ke vissza té rü lé se

1 Vi lág ban ki hi te lek tõ ke vissza té rü lé se 1 118,7 1 107,6
2 EBB hi te lek tõ ke vissza té rü lé se 740,0 636,7
3 OECF hi tel tõ ke vissza té rü lé se 240,2 186,3

3 Ál la mi köl csön tõ ke vissza té rü lé se 1,5 1,8
4 Ál la mi alap jut ta tás já ra dé ka 1 635,0 1 751,4
5 Szár ma zé kos vi lág ban ki hi te lek vissza té rü lé se 10,5

Össze sen: 761 813,4 81 958,7 886 241,9 91 703,8

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 6 174 565,7 6 237 618,4

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 5 488 216,5 5 333 097,5

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –686 349,2 –904 520,9
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2. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A központi költségvetés végrehajtásának mérlege
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Millió forintban

B E V É T E L E K

2004.
évi

törvényi
módosított

2004.
évi

teljesítés
K I A D Á S O K

2004.
évi

törvényi
módosított

2004.
évi

teljesítés

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Társasági adó 459 900,0 448 708,3 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 105 663,0 122 747,8

Egyszer û sített vállalkozói adó 54 500,0 67 005,1 KÖZSZOLGÁLATI MÛSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 46 918,3 43 175,5

Ökoadó és környezetterhelési díj 25 000,0 17 404,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 103 836,7

Bányajáradék 19 000,0 19 736,8 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 127 700,0 203 993,1

Vám és importbefizetések 43 000,0 39 324,4 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Játékadó 64 005,0 60 409,0 Családi támogatások 315 107,4 307 831,7

Egyéb befizetések 21 000,0 23 635,1 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítõ szociális támogatások 136 785,4 133 739,3

Egyéb központosított bevételek 94 945,2 126 420,1 Különféle jogcímen adott térítések 25 772,5 23 255,9

Összesen: 781 350,2 802 642,8 Összesen: 477 665,3 464 826,9

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK

Általános forgalmi adó 1 904 862,8 1 727 745,3 Költségvetési szervek kiadásai 1 751 844,0 1 927 533,1

Jövedéki és fogyasztási adó 719 800,0 716 170,4 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadásai 1 290
792,9

1 099 485,2

Összesen: 2 624 662,8 2 443 915,7 Központi beruházások kiadásai 73 597,1 63 927,4

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen: 3 116 234,0 3 090 945,7

Személyi jövedelemadó 1 025 572,0 904 586,6 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA

Adóbefizetések 3 900,0 5 844,9 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 18 181,5 15 882,7

Illeték befizetések 85 950,0 100 058,6 Garancia és hozzájárulás a TB. alapok kiadásaihoz 334 102,5 335 902,5

Összesen: 1 115 422,0 1 010 490,1 Helyi önkormányzatok támogatása 795 144,0 768 970,2

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK Összesen: 1 147 428,0 1 120 755,4

Költségvetési szervek saját bevételei 476 775,1 612 420,1 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÕDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 676,1 3 676,1

Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok saját bevételei 49 803,4 86 410,2 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSA 7 882,8 7 674,6

Költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelés û el õ irányzatok EU
támogatása

164 218,7 49 128,8 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 761 813,4 886 241,9

Együtt: 214 022,1 135 539,0 TARTALÉKOK

Központi beruházások saját bevételei 507,5 Általános tartalék 31 300,0

Központi beruházások EU támogatása 387,6 Céltartalékok 5 800,0

Együtt: 387,6 507,5 Rendkívüli beruházási tartalék 900,0

Összesen: 691 184,8 748 466,6 Összesen: 38 000,0

BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBÕL KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 28 905,0 34 475,8

Központi költségvetési szervektõl származó befizetések 21 800,0 35 723,1 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 7 500,0 2 693,0

Elkülönített állami pénzalapok befizetése 67 896,0 67 896,0 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS, TARTOZÁSELENGEDÉS 66 179,8 32 854,5

Helyi önkormányzatok befizetése 6 000,0 10 439,1 BEFIZETÉS AZ EU-BA 122 000,0 119 721,4

Összesen: 95 696,0 114 058,2 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 6 174 565,7 6 237 618,4

ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 43 992,0 68 155,7

EGYÉB BEVÉTELEK 10 050,0 10 851,2

ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 81 958,7 91 703,8

VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL 43 900,0 42 813,4

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 5 488 216,5 5 333 097,5

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 686 349,2 904 520,9



3. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elõirányzatainak

és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban
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Állami 
támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó

1. Községek általános feladatai 10 422,8 0,0 10 422,8 10 422,8 0,0 10 422,8 10 422,6 0,0 10 422,6 0,0 100,0

2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 16 461,0 0,0 16 461,0 16 461,0 0,0 16 461,0 16 461,0 0,0 16 461,0 0,0 100,0

3. Körjegyzõség mûködésével kapcsolatos feladatok 4 335,0 0,0 4 335,0 4 322,8 0,0 4 322,8 4 379,4 0,0 4 379,4 0,0 100,0

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,7 0,0 1 149,7 1 149,7 0,0 1 149,7 1 149,7 0,0 1 149,7 0,0 100,0

5. Körzeti igazgatási feladatok 11 750,9 0,0 11 750,9 11 750,9 0,0 11 750,9 11 750,9 0,0 11 750,9 0,0 100,0

6. Megyei,fõvárosi igazgatási és sportfeladatok 2 560,8 0,0 2 560,8 2 560,8 0,0 2 560,8 2 560,8 0,0 2 560,8 0,0 100,0

7. Üdülõhelyi feladatok 6 103,3 0,0 6 103,3 6 072,3 0,0 6 072,3 6 091,4 0,0 6 091,4 0,0 100,0

8.

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ 
települési önkormányzatok kiadásaihoz történõ 
hozzájárulás

5 772,9 0,0 5 772,9 5 772,9 0,0 5 772,9 5 772,9 0,0 5 772,9 0,0 100,0

9.
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti 
ellátások 59 683,9 0,0 59 683,9 59 683,9 0,0 59 683,9 59 683,8 0,0 59 683,8

0,0 100,0

10. A lakáshoz jutás feladatai 16 391,7 0,0 16 391,7 16 391,7 0,0 16 391,7 16 391,7 0,0 16 391,7 0,0 100,0

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 20 450,0 10 607,2 9 842,8 20 359,9 10 560,5 9 799,4 20 564,9 10 666,8 9 898,1 51,9 48,1

12. Gyermekvédelmi szakellátás 18 558,5 9 632,8 8 925,7 18 545,4 9 626,0 8 919,4 18 506,3 9 605,7 8 900,6 51,9 48,1

13.
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 
ellátás 24 430,8 12 680,8 11 750,0 24 071,9 12 494,5 11 577,4 24 042,4 12 479,2 11 563,2

51,9 48,1

14. Nappali szociális intézményi ellátás 7 226,6 3 751,0 3 475,6 7 031,9 3 649,9 3 382,0 7 101,2 3 685,9 3 415,3 51,9 48,1

15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 812,4 940,7 871,7 1 807,2 938,0 869,2 1 798,8 933,7 865,1 51,9 48,1

16.
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
bentlakásos intézményi ellátása

16 974,4 8 810,6 8 163,8 16 869,1 8 755,9 8 113,2 16 887,8 8 765,6 8 122,2 51,9 48,1

17. Gyermekek napközbeni ellátása 6 430,9 3 338,0 3 092,9 6 392,0 3 317,9 3 074,1 6 322,9 3 281,9 3 041,0 51,9 48,1

18.
Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani 
feladatok

339,2 176,1 163,1 335,1 174,0 161,1 344,1 178,6 165,5 51,9 48,1

19. Óvodai nevelés 57 644,4 57 644,4 0,0 57 391,0 57 391,0 0,0 57 471,7 57 471,7 0,0 100,0 0,0

20. Iskolai oktatás 281 427,9 281 427,9 0,0 279 881,2 279 881,2 0,0 279 240,5 279 240,5 0,0 100,0 0,0

21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 28 388,4 28 388,4 0,0 28 082,7 28 082,7 0,0 28 342,5 28 342,5 0,0 100,0 0,0

22. Alapfokú mûvészetoktatás 12 396,6 12 396,6 0,0 12 316,5 12 316,5 0,0 12 330,5 12 330,5 0,0 100,0 0,0

23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 24 020,1 24 020,1 0,0 23 836,6 23 836,6 0,0 23 692,6 23 692,6 0,0 100,0 0,0

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 18 088,6 18 088,6 0,0 17 762,3 17 762,3 0,0 17 816,3 17 816,3 0,0 100,0 0,0

25. Hozzájárulások szociális jellegû ellátotti juttatásokhoz 32 820,2 32 820,2 0,0 32 468,5 32 468,5 0,0 32 238,9 32 238,9 0,0 100,0 0,0

26.
Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási 
intézményeket fenntartó települési önkormányzatok 
feladatellátásához

18 178,8 18 178,8 0,0 18 097,0 18 097,0 0,0 18 135,4 18 135,4 0,0 100,0 0,0

27. Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok 11 841,3 0,0 11 841,3 11 841,3 0,0 11 841,3 11 841,3 0,0 11 841,3 0,0 100,0

28.
Megyei/fõvárosi  közmûvelõdési és közgyûjteményi 
feladatok

5 917,2 0,0 5 917,2 5 917,2 0,0 5 917,2 5 917,2 0,0 5 917,2 0,0 100,0

29. Települési sportfeladatok 2 048,7 0,0 2 048,7 2 048,7 0,0 2 048,7 2 048,7 0,0 2 048,7 0,0 100,0

Összesen 723 627,0 522 902,2 200 724,8 719 644,3 519 352,5 200 291,8 719 308,2 518 865,8 200 442,4 72,1 27,9

 

Megnevezés

Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat

I. Normatív állami hozzájárulások

Százalékos megoszlás

Teljesítés

Összes
Állami 

támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó

Sor- 
szám Összes

Személyi 
jövedelem 

adó

Állami 
támogatás

Összes
Állami 

támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó
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Sor- 
szám

Összes
Állami 

támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó
Összes

Állami 
támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó
Összes

Állami 
támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó

Állami 
támogatás

Személyi 
jövedelem 

adó

I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 773,2 2 773,2 0,0 2 766,9 2 766,9 0,0 2 766,7 2 766,7 0,0 100,0 0,0

I.2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 251,5 2 251,5 0,0 2 224,5 2 224,5 0,0 2 221,2 2 221,2 0,0 100,0 0,0

I.3. A fõvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 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.4. Szakmai fejlesztési feladatok 4 011,0 4 011,0 0,0 4 011,0 4 011,0 0,0 4 017,7 4 017,7 0,0 100,0 0,0

I.5. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 188,2 1 188,2 0,0 1 184,6 1 184,6 0,0 1 180,7 1 180,7 0,0 100,0 0,0

I.6. Minõségfejlesztési feladatok 382,7 382,7 0,0 381,3 381,3 0,0 381,4 381,4 0,0 100,0 0,0

I.7. Pedagógiai szakszolgálat 2 631,8 2 631,8 0,0 1 744,9 1 744,9 0,0 1 772,4 1 772,4 0,0 100,0 0,0

I.8. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 714,2 1 714,2 0,0 1 709,5 1 709,5 0,0 1 704,5 1 704,5 0,0 100,0 0,0

II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 62 530,7 62 530,7 0,0 62 530,7 62 530,7 0,0 73 623,0 73 623,0 0,0 100,0 0,0

II.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 15 120,0 0,0 15 120,0 15 120,0 0,0 14 395,5 14 395,5 0,0 100,0 0,0

II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 673,6 673,6 0,0 670,4 670,4 0,0 702,3 702,3 0,0 100,0

29 561,1 0,0 29 561,1 29 561,1 0,0 29 561,1 29 561,1 0,0 29 561,1 0,0 100,0

162,9 0,0 162,9 158,9 0,0 158,9 164,5 0,0 164,5 0,0 100,0

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

Összesen 127 000,9 97 276,9 29 724,0 126 063,8 96 343,8 29 720,0 136 491,0 106 765,4 29 725,6 78,2 21,8

II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészít� támogatás egyes közoktatási feladatok 
ellátásához

Megnevezés

V. F�városi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal 
való ellátása

II. Egyes szociális feladatok kiegészít� támogatása

Százalékos megoszlás

III. Helyi önkormányzati hivatásos t�zoltóságok támogatása 
*

IV. Lakossági települési folyékony hulladék 
ártalmatlanításának támogatása

Módosított elõirányzat TeljesítésEredeti elõirányzat



4. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

148. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8499

Jogcím-
csoport Központosított 2004. évi

Elõirányzat-módosítás
2004. évi 2004. évi Elõirányzat

száma elõirányzat jogcíme eredeti 
elõirányzat

Kormány 
hatáskör- 

ben

Fejezeti
hatás- 
körben

Összesen
módosított 
elõirányzat

teljesítés maradvány

1 Lakossági közmûfejlesztés támogatása 2 000,0 -200,0 0,0 -200,0 1 800,0 3 461,0 -1 661,0

2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 900,0 -400,0 0,0 -400,0 5 500,0 5 472,0 28,0

3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 0,0

4 Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

5
Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének
általános támogatása

1 317,3 0,0 0,0 0,0 1 317,3 1 306,6 10,7

6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0 168,4 1,6

7 Kiegészítõ támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 340,0 0,0

8 Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás 630,0 -83,0 165,0 82,0 712,0 711,0 1,0

9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 000,0 -40,0 90,0 50,0 1 050,0 1 050,0 0,0

10 A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 6 022,1 -450,0 -300,0 -750,0 5 272,1 4 020,9 1 251,2

11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 -500,0 0,0 -500,0 1 500,0 1 499,8 0,2

13 Belsõ ellenõrzési társulások támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 54,8 45,2

14 "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 -405,0 0,0 -405,0 95,0 95,0 0,0

15
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

1 385,0 -607,0 0,0 -607,0 778,0 778,0 0,0

16
Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki 
támogatása

410,0 -20,0 30,0 10,0 420,0 420,0 0,0

17
Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 
veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 

795,0 -190,0 0,0 -190,0 605,0 604,4 0,6

18
A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél 
beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

5 850,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 5 376,1 473,9

19
Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítésének támogatása

4 400,0 0,0 -1 200,0 -1 200,0 3 200,0 59,0 3 141,0

20 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 9 500,0 -2 500,0 700,0 -1 800,0 7 700,0 7 424,0 276,0

21 A múzeumok szakmai támogatása 350,0 -20,0 0,0 -20,0 330,0 320,0 10,0

22
Az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és a nyelvvizsga díjának 
visszatérítése

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 128,7 371,3

23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 10 000,0 -1 550,0 0,0 -1 550,0 8 450,0 8 449,0 1,0

24
Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási 
rendszeréhez

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0

25
A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak 
bérfejlesztéséhez támogatás

0,0 3 040,0 0,0 3 040,0 3 040,0 2 984,1 55,9

Központosított elõirányzat összesen: 53 789,4 -3 925,0 -515,0 -4 440,0 49 349,4 45 142,8 4 206,6



5. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A helyi önkormányzati színházi támogatások elõirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

A) Épületmûködtetési hozzájárulás

Millió forintban

Önkormányzat
2004. évi

eredeti
elõirányzat

2004. évi
módosított
elõirányzat

2004. évi
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 214,1 238,6 238,6
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 199,9 213,4 213,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 201,1 224,1 224,1
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 52,9 55,9 55,9
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 211,7 226,7 226,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 205,9 221,9 221,9
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 323,4 349,4 349,4
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 70,6 80,1 80,1
Gyõr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 370,5 405,5 405,5
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 200,2 223,2 223,2
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 196,7 215,2 215,2
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 288,2 307,2 307,2
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 304,6 328,1 328,1
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petõfi Színház) 181,4 204,9 204,9
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 344,9 352,4 352,4
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 197,2 222,2 222,2
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 213,5 247,5 247,5
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 105,8 120,8 120,8
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 35,3 41,3 41,3
Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 25,0 28,0 28,0
Budapest Fõváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 152,9 182,9 182,9
Budapest Fõváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház) 26,7 26,7 26,7
Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fõvárosi Operettszínház, József
Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház,
Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht.,
Vidám Színpad, Vígszínház, Új Színház 2 889,6 3 194,1 3 194,1
Összesen: 7 012,1 7 710,1 7 710,1

B) Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

Millió forintban

Önkormányzat
2004. évi

eredeti
elõirányzat

2004. évi
módosított
elõirányzat

2004. évi
teljesítés

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 71,5 71,5
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 46,2 46,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 57,5 57,5
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 18,7 18,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petõfi Színház) 52,1 52,1
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 44,5 44,5
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 119,0 119,0
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 26,4 26,4
Gyõr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 175,2 175,2
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 94,5 94,5
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Önkormányzat
2004. évi

eredeti
elõirányzat

2004. évi
módosított
elõirányzat

2004. évi
teljesítés

Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 64,9 64,9
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 100,7 100,7
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 123,1 123,1
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petõfi Színház) 93,7 93,7
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 166,6 166,6
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 88,8 88,8
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 108,0 108,0
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 35,3 35,3
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 24,2 24,2
Budapest Fõváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház ) 38,5 38,5
Budapest Fõváros IX. kerületi Önkormányzat (Piccoló Színház) 14,8 14,8
Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fõvárosi Operettszínház,
József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház,
Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vígszínház, Új Színház) 618,8 618,8
Összesen: 2 250,0 2 183,0 2 183,0

C) Bábszínházak mûködtetési hozzájárulása

Millió forintban

Önkormányzat
2004. évi

eredeti
elõirányzat

2004. évi
módosított
elõirányzat

2004. évi
teljesítés

Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 13,0 17,3 17,3
Gyõr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 13,0 14,6 14,6
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 13,0 13,8 13,8
Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 13,0 14,8 14,8
Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 13,0 13,9 13,9
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 13,0 13,0 13,0
Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 13,0 13,9 13,9
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 13,0 14,1 14,1
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 13,0 15,6 15,6
Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 13,0 13,0 13,0
Összesen: 130,0 144,0 144,0

D) Bábszínházak mûvészeti munkájának támogatása

Millió forintban

Önkormányzat
2004. évi

eredeti
elõirányzat

2004. évi
módosított
elõirányzat

2004. évi
teljesítés

Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 42,8 42,8
Gyõr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 18,8 18,8
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 18,3 18,3
Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 27,3 27,3
Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 26,7 26,7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 12,7 12,7
Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 15,8 15,8
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 20,0 20,0
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 15,7 15,7
Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 30,4 30,4
Összesen: 236,5 228,5 228,5
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Millió forint

Önkormányzat
2004. évi 
eredeti  

elõirányzat

2004. évi 
módosított 
elõirányzat

2004. évi 
teljesítés

Szabadtéri színházak:
Budapest Fõvárosi Önkormányzat ( Szabad Tér Színház Kht ) 29,0 29,0

Esztergom Városi  Önkormányzat ( Esztergomi Várszínház ) 20,5 20,5

Gyula Városi  Önkormányzat ( Gyulai Várszínház ) 36,5 36,5

Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Nyári Színház) 6,0 6,0

Kisvárda Városi Önkormányzat ( Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza) 39,0 39,0

Komárom Városi Önkormányzat (Zsámbéki Szabadtéri Színház) 24,5 24,5

Kõszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Mûvelõdési Központ és Várszínház) 12,0 12,0

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 9,0 9,0

Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ) 1,0 1,0

Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertõrákosi Barlangszínház) 2,0 2,0

Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat ( Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok ) 42,0 42,0

Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Mûvészetmalom és Teátrum Kht.) 17,5 17,5

Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 7,0 7,0

Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 9,0 9,0

Szabadtéri színházak összesen: 235,0 255,0 255,0
Nemzetiségi színházak:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Mûhely - Cigány Színházi Társulás, 
Hókirálynõ Meseszínpad, "Találkozás-Maledype" Kulturális Egyesület) 18,0 18,0
Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht) 30,0 30,0

Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0

Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 18,0 18,0

Nemzetiségi színházak összesen: 100,0 110,0 110,0
Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek:

Algyõ Nagyközségi Önkormányzat 0,5 0,5
Aba Nagyközségi Önkormányzat 3,0 3,0
Budakeszi Városi Önkormányzat 1,5 1,5
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 92,1 92,1
Budapest Fõváros II. ker. Önkormányzata 6,0 6,0
Budapest Fõváros IX. ker. Önkormányzata 2,0 2,0
Budapest Fõváros XVI. ker. Önkormányzata 3,0 3,0
Budapest Fõváros XVIII. ker. Önkormányzata 0,8 0,8
Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0
Cserkút Községi Önkormányzat 1,0 1,0
Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,7 0,7
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,4 1,4
Körmend Városi Önkormányzat 0,5 0,5
Nyírbátor Városi Önkormányzat 1,0 1,0
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 5,5 5,5
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat   14,0 14,0
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0
Várpalota Városi Önkormányzat 4,0 4,0
Veresegyház Városi Önkormányzat 4,0 4,0
Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0

Színházi vállalkozások, alternatív színházi mûhelyek összesen: 150,0 150,0 150,0
Kiemelt alternatív színházi mûhelyek

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 200,0 200,0

Kiemelt alternatív színházi mûhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0
Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 81,7 81,7
Budapest Fõváros XVIII. ker. Önkormányzata 3,5 3,5
Jászberény Városi Önkormányzat 0,8 0,8
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0

Alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 90,0 90,0 90,0
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek:

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 100,0 100,0

Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi mûhelyek összesen: 100,0 100,0 100,0
Pályázati támogatás összesen 875,0 905,0 905,0

Színházak mindösszesen 10 503,6 11 170,6 11 170,6

E)  Színházak pályázati támogatása



6. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

Címzett és céltámogatás 2004. évi elõirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban
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f

Maradvány
január 1-én

Pénzforgalmi teljesítés
(Támogatás folyósítása

 - visszafizetés)
Maradvány december 31-én

korábbi évek
lekötött elõ-
irányzatából

2003. évben 
le nem kötött
elõirányzat-

maradványból

Összesen
lekötött

elõirányzat-
maradványból

eredeti 
elõirányzatból és le 

nem kötött 
elõirányzat-

maradványból

Összesen
lekötött

elõirányzat-
maradványból

eredeti 
elõirányzatból és le 

nem kötött 
elõirányzat-

maradványból

Összesen

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=2+4+5+6a) 10=1-6 11=2+4+5-7 12=10+11 13

a) 100,9 1 64 255,0 -4 200,0 2 22 664,4 29 525,2 52 189,6 683,1 4

b) 0 705,6 3 0,0 -32,1 -32,1

37 789,9 100,9 37 890,8 64 255,0 -3 494,4 22 664,4 29 493,1 52 157,5 83 525,9 15 125,5 31 368,4 46 493,9 683,1

80,9 : 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret

20,0 : 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege
1

100,9 : Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen

2
Évközbeni zárolás összege

135,0 : A tárgyévet megelõzõen igénybevett támogatások tárgyév elsõ félévében visszafizetett összege (Áht.101.§ (5) bek.)

570,6 :2004. elsõ félévében lemondással felszabadult - maradványt növelõ - elõirányzat, 

részeként a Cct. ). 9. § (2)  bekezdés szerinti  céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítõ jegyzéke) 2004. évi üteme fedezetének 
3

705,6 A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi elõirányzatemelés fejezeti hatáskörben mindösszesen

669,6 : 2004. II. félévi lemondásokból felhasználható keret

13,5 : 2004. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege
4

683,1 : Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen

Eredeti
elõirányzat

költségvetési
törvény szerint

Évközi
módosítás

fejezeti, ill. Korm.
hatáskörben        ( 

+ / - )

Módosított
elõirányzat        
dec. 31-én

Támogatás le- 
mondásából, 

visszafizetésébõl 
2004-ben 

felszabadult 
elõirányzat és fel 
nem osztott keret 



7. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2004. évi költségvetési elõirányzatainak és pénzforgalmának alakulása

Millió forintban

8. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A céljellegû decentralizált támogatás 2004. évi elõirányzatainak és pénzforgalmának alakulása
Millió forintban
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Elõirányzatok Teljesítés 2004. december 31-én rendelkezésre áll

Költségvetési 
év

2004. január 1-
jén 

rendelkezésre 
áll a 

költségvetési 
elõirányzatból

Törvény szerinti 
eredeti 

elõirányzat

Évközi elõirányzat 
módosítás 

(Kormány ill. 
fejezeti 

hatáskörben)

Maradvány-
felhasználás 

elõirányosítása

Módosított 
elõirányzat

Elõzõ évek 
maradványából

Tárgyévi 
elõirányzatból 

Összesen
Elõzõ évek 

maradványából
Tárgyévi 

elõirányzatból
Összesen

1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a-4 8=2-5 9=7+8

2004. 5 918,7 10 573,0 33,6 4 832,4 15 439,0 4 832,5 4 416,8 9 249,3 1 119,8 6 156,2 7 276,0

Tárgyévi

Évközi
elõirányzat
módosítás dec. 31-én

döntéssel
lekötött

Eredeti
elõirányzatból

+döntéssel összes döntéssel lekötött döntéssel le nem összesen
tv. szerinti eredeti 

ei.
Kormányzati

és fejezeti
hatáskörben

mód. költségvetési 
ei.

elõirányzat
maradványból

le nem kötött ei.
maradványból

 teljesítés elõirányzatból kötött 
elõirányzatból

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

2 117,5 766,7 2 884,2 6 300,0 6,6 8 862,7 1 789,4 3 998,2 5 787,6 328,1 3 075,1 3 403,2

ebbõl:
Vis maior

  1 173,6 1 173,6    

Vis maior
 tartalék

0,0 0,0 0,0 243,9 552,1 796,0 796,0 796,0 0,0 0,0 0,0

decentralizált 
támogatás
összesen 2 117,5 766,7 2 884,2 6 543,9 558,7 9 658,7 1 789,4 4 794,2 6 583,6 328,1 3 075,1 3 403,2

2004. január 1-én rendelkezésre áll Elõirányzatok

Támogatási 
jogcím

Pénzforgalmi teljesítés  2004. december 31- én rendelkezésre áll

döntéssel 
lekötött

elõirányzatból

döntéssel le
nem kötött

elõirányzatból
összesen



9. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása

Millió forintban

Önkormányzat
2004. évi eredeti

elõirányzat*
2004. évi teljesítés

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 6 243,1 6 243,1
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 449,6 449,6
Komló Városi Önkormányzat 206,6 206,6
Mohács Városi Önkormányzat 177,8 177,8
Siklós Városi Önkormányzat 175,0 175,0
Szigetvár Városi Önkormányzat 172,9 172,9
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 373,3 373,3
Baja Városi Önkormányzat 217,8 217,8
Kalocsa Városi Önkormányzat 212,6 212,6
Kiskõrös Városi Önkormányzat 137,3 137,3
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat 214,1 214,1
Kiskunhalas Városi Önkormányzat 229,6 229,6
Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat 292,6 292,6
Gyula Városi Önkormányzat 197,2 197,2
Mezõkovácsháza Városi Önkormányzat 150,9 150,9
Orosháza Városi Önkormányzat 219,1 219,1
Szarvas Városi Önkormányzat 184,9 184,9
Szeghalom Városi Önkormányzat 168,8 168,8
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 582,1 582,1
Encs Városi Önkormányzat 146,3 146,3
Kazincbarcika Városi Önkormányzat 249,0 249,0
Mezõkövesd Városi Önkormányzat 215,9 215,9
Ózd Városi Önkormányzat 215,5 215,5
Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat 219,2 219,2
Szendrõ Városi Önkormányzat 127,8 127,8
Szerencs Városi Önkormányzat 215,7 215,7
Tiszaújváros Városi Önkormányzat 269,2 269,2
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 583,0 583,0
Csongrád Városi Önkormányzat 117,0 117,0
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 218,7 218,7
Makó Városi Önkormányzat 196,4 196,4
Szentes Városi Önkormányzat 217,3 217,3
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 402,6 402,6
Bicske Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 246,3 246,3
Mór Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Sárbogárd Városi Önkormányzat 203,8 203,8
Gyõr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 493,2 493,2
Csorna Városi Önkormányzat 161,1 161,1
Kapuvár Városi Önkormányzat 163,2 163,2
Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat 219,2 219,2
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 233,4 233,4
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Önkormányzat
2004. évi eredeti

elõirányzat*
2004. évi teljesítés

Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 523,1 523,1
Berettyóújfalu Városi Önkormányzat 167,1 167,1
Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 149,6 149,6
Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Püspökladány Városi Önkormányzat 170,6 170,6
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 352,1 352,1
Füzesabony Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Gyöngyös Városi Önkormányzat 253,1 253,1
Hatvan Városi Önkormányzat 225,9 225,9
Heves Városi Önkormányzat 139,7 139,7
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 384,3 384,3
Esztergom Városi Önkormányzat 243,7 243,7
Komárom Városi Önkormányzat 248,1 248,1
Nyergesújfalu Városi Önkormányzat 184,5 184,5
Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat 335,3 335,3
Balassagyarmat Városi Önkormányzat 219,8 219,8
Pásztó Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Rétság Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Cegléd Városi Önkormányzat 256,2 256,2
Dabas Városi Önkormányzat 211,5 211,5
Érd Városi Önkormányzat 449,7 449,7
Gödöllõ Városi Önkormányzat 296,1 296,1
Monor Városi Önkormányzat 184,2 184,2
Nagykáta Városi Önkormányzat 153,0 153,0
Nagykõrös Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Ráckeve Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Szentendre Városi Önkormányzat 201,6 201,6
Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat 215,5 215,5
Vác Városi Önkormányzat 316,7 316,7
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 281,5 281,5
Barcs Városi Önkormányzat 162,2 162,2
Marcali Városi Önkormányzat 202,3 202,3
Nagyatád Városi Önkormányzat 161,8 161,8
Siófok Városi Önkormányzat 261,1 261,1
Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat 397,8 397,8
Fehérgyarmat Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Kisvárda Városi Önkormányzat 223,0 223,0
Mátészalka Városi Önkormányzat 253,2 253,2
Nyírbátor Városi Önkormányzat 196,9 196,9
Vásárosnamény Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Záhony Városi Önkormányzat 165,7 165,7
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 460,1 460,1
Jászberény Városi Önkormányzat 211,4 211,4
Karcag Városi Önkormányzat 210,9 210,9
Kunszentmárton Városi Önkormányzat 147,5 147,5
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Önkormányzat
2004. évi eredeti

elõirányzat*
2004. évi teljesítés

Mezõtúr Városi Önkormányzat 165,9 165,9
Tiszafüred Városi Önkormányzat 161,7 161,7
Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat 277,9 277,9
Bonyhád Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Dombóvár Városi Önkormányzat 230,6 230,6
Paks Városi Önkormányzat 227,0 227,0
Tamási Városi Önkormányzat 20,7 20,7
Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 320,2 320,2
Celldömölk Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Körmend Városi Önkormányzat 287,2 287,2
Kõszeg Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Sárvár Városi Önkormányzat 209,2 209,2
Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat 409,0 409,0
Ajka Városi Önkormányzat 175,7 175,7
Balatonfûzfõ Városi Önkormányzat 214,6 214,6
Pápa Városi Önkormányzat 207,1 207,1
Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat 147,9 147,9
Pétfürdõ Nagyközségi Önkormányzat 223,3 223,3
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat 358,9 358,9
Keszthely Városi Önkormányzat 243,1 243,1
Lenti Városi Önkormányzat 222,1 222,1
Letenye Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat 249,1 249,1
Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 15,5 15,5
Összesen: 29 561,1 29 561,1

* A módosított elõirányzat megegyezik az eredeti elõirányzattal.

10. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal elsõ szakasza építésének
2004. évi elõirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Millió forintban

2005/148. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8507

Eredeti
elõirányzat

költségvetési
törvény szerint

Évközi
módosítás
Fejezeti

hatáskörben

Évközi
módosítás

Kormányzati
hatáskörben

Módosított
elõirányzat dec.  

31-én

Pénzforgalmi
teljesítés

Maradvány
dec.  31-én

( + / - ) ( + / - )

1 2 3 4=1+2+3 5 6=4-5

15 800,0 0,0 0,0 15 800,0 640,8 15 159,2
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Mil lió forintban
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 ALAP
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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

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 45 904,5 44 410,8

2 Szak kép zé si célú ki fi ze té sek 18 225,6 15 930,4
3 Mun ka nél kü li el lá tá sok 75 027,0 78 239,2
4 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 1,0 106,3
5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 3 600,0 3 665,1
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 3 041,0 2 637,5
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 31 613,5 31 613,5

7 Az alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 355,8 355,8
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 20 278,8 20 278,8
2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 250,0 1 250,0

9 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 250,0 250,0
10 Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra 5 567,4 5 430,4
11 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka vé del mi Fel ügye lõ ség nek pénzeszközátadás 417,5 417,5
12 TB alap nak át adás 1 000,0 1 016,9
13 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás 1 600,0 1 600,0
14 Te rü let ki egyen lí tés re pénz esz köz át adás 810,0 810,0
15 Nonpro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa 470,0 179,9
16 KSH ré gi ós át ala kí tás tá mo ga tá sa 130,0 130,0
22 Mun ka adói já ru lék 163 947,0 157 333,8
23 Mun ka vál la lói já ru lék 50 201,2 48 259,5
26 Egyéb be vé tel 1 746,9 3 105,3
27 Szak kép zé si egyéb be vé tel 500,0 1 532,3
28 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 9 291,3 8 066,6
29 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se 154,1 121,4
31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 18 998,0 22 418,9
33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 986,1 772,8
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 Ak tív ko rú ak rend sze res szo ci á lis se gé lye zé se 20 162,5 20 162,5
2 Köz cé lú mun ka vég zés ki adá sa i ra 15 120,0 15 120,0
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: 245 824,6 245 824,6 244 604,6 241 610,6 –2 994,0

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) 1,6 5,7
6 Be tét ál lo mány vál to zá sa 2 989,9

Össze sen: 245 824,6 245 824,6 244 606,2 244 606,2
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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 2 577,0 2 782,1
2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 924,0 923,4

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 2 577,0 2 557,5
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 987,2 910,6
2 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 47,8 16,1
3 Ki égett fû tõ ele mek át me ne ti tá ro ló já nak fel újí tá sa 181,2 66,2

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 740,6 740,6
2 RHK Kht. mû köd te té si költ sé ge és a püs pök szi lá gyi hul la dék tá ro ló üzemeltetése 1 022,6 1 022,6

5 Fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség 260,0 260,0
6 Ön kor mány za tok tá mo ga tá sá ra 372,9 372,8
7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 54,0 54,0
8 Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té sei

1 Pak si Atom erõ mû Rt. 23 930,6 23 930,6
9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5 10,4
10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 3 275,0 3 585,1
11 Egyéb be vé te lek 50,9

1–11. cím össze sen: 9 744,3 27 212,1 17 467,8 9 705,9 27 577,0 17 871,1

50 A Köz pon ti Nuk le á ris Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos tételei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 17 467,8 17 871,1

Össze sen: 27 212,1 27 212,1 27 577,0 27 577,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 170,0 1,6
2 Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok 12,0
3 Költ ség ve té si tá mo ga tás 147,8 100,7
4 Egyéb be vé tel 12,0
6 Mû kö dé si ki adá sok 329,8 75,8

1–6. cím össze sen: 329,8 329,8 75,8 114,3 38,5

50 Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap függõ és át fu tó tételei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 38,5

Össze sen: 329,8 329,8 114,3 114,3
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LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 A gaz da ság ban hasz no su ló al kal ma zott K+F tá mo ga tá sa 6 484,0 4 463,9
2 Vál lal ko zá sok K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa 898,0 803,9
3 Re gi o ná lis in no vá ció tá mo ga tá sa 3 074,0 369,8
4 In no vá ci ós és ku ta tá si part ner ség, há ló zat épí tés, inf ra struk tú ra és mo bi li tás tá mo ga tá sa 2 732,7 3 584,4
5 K+F ered mé nyek el ter jesz té se, gaz da sá gi és tár sa dal mi hasz no sí tá sa 600,0 404,3
6 Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si prog ra mok 10 950,6 11 770,6
7 Nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok 1 395,0 446,5
8 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 533,4 619,0
15 In no vá ci ós já ru lék 10 809,0 15 970,5
16 Költ ség ve té si tá mo ga tás 14 758,7 12 196,9
17 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 1 100,0 1 250,9
18 Egyéb be vé tel 5 979,9

1–18. cím össze sen: 26 667,7 26 667,7 22 462,4 35 398,2 12 935,8

50 A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap füg gõ és át fu tó tételei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 12 935,8

Össze sen: 26 667,7 26 667,7 35 398,2 35 398,2
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Mil lió fo rint ban
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 FEJEZET
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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

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 1 054 860,6 1 017 040,2

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 225 097,4 213 290,5

2 Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 10 568,5 15 296,3

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

1 Rok kant sá gi nyug el lá tás 358,0 961,9

2 Pénz tár ta gok vissza lé pé se 656,4

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 1 517,5 1 536,5

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 124,6 378,8

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 ri um fe je zet bõl 513,6 484,3

2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet bõl 847,7 620,6

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 ri um fe je zet tõl 13 028,7 13 028,7

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 10 804,3 10 804,4

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fe je zet tõl 1 883,1 1 848,3

4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 608,9 580,8

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 625,2 605,4

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 6 189,9 6 163,7

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 térítés 21 700,2 21 700,2

4 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás 168 096,7 168 096,7

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz át adás 144 305,6 144 305,6

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 6 383,9 7 676,3

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 1 098 043,5 1 124 808,2

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 255 448,3 261 927,9

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 226 330,6 226 684,4

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 62 471,5 65 464,2

4 Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai

4 Egyéb ki adá sok

2 Pos ta költ ség 3 762,0 3 917,4

3 Egyéb ki adá sok 376,9 809,7
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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 12,0 9,7 14,8

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 8,0 48,5

1–3. cím össze sen: 1 646 452,8 1 667 514,4 1 683 670,0 1 625 090,4

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 18 807,8 19 340,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 400,0 1 582,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 065,5 11 134,8

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 210,7 3 514,0

3 Do lo gi ki adá sok 3 359,7 3 503,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 50,0 62,2

6 Ka mat fi ze té sek 150,0 115,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 6,5

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2 832,1 1 765,0

2 Fel újí tás 79,8 266,7

3 Köl csö nök 460,0 573,2 109,2

2 Igaz ga tá si szer vek 1 904,5 2 543,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 171,5 171,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,8 37,4

3 Do lo gi ki adá sok 1 697,2 2 145,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 34,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 44,0

2 Fel újí tás 0,8

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 233,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 108,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 35,6

3 Do lo gi ki adá sok 69,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 19,7

10 Il let mény gaz dál ko dás el kü lö ní tett elõ irány za ta 116,2
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1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 88,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 28,2

LXXI. fe je zet össze sen: 1 668 914,4 1 668 914,4 21 061,6 1 707 037,8 1 626 788,1 21 883,6

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 668 914,4 1 707 037,8

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 668 914,4 1 626 788,1

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 –80 249,7

13. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. tör vényhez

Mil lió fo rint ban

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
2004. évi tör vé nyi mó do sí tott

elõirányzat
2004. évi teljesítés

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

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 635 283,9 623 356,5

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 207 216,7 198 334,8

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Bal ese ti já ru lék 1 947,2 1 855,5

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 921,2 709,2

4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 23 176,8 22 380,3

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 58,0 378,7

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 ri um fe je zet bõl 213,2 213,2

2 Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet bõl 352,3 296,3

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 ri um fe je zet tõl 298,0 298,0

2 Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 1 000,0 1 000,0

3 Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fe je zet tõl 164,7 161,7

4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 30,3 28,9

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 14,1 14,1

4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 158 236,0 149 946,3

2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 18 699,1 18 607,3

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 4 816,5 4 890,8
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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 1 200,0 1 200,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos köz pon ti költ ség ve té si hozzájárulás 3 400,0 3 400,0
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 53 019,1 54 500,0
9 2004. évi pót ló la gos ke re se ti jut ta tás fe de ze te 1 800,0

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 650,0 653,5
2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 1 796,0 2 484,5
3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 10 934,8 10 883,8
8 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ el lá tá sok meg té rí té se

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 212,4 161,4
2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 167,6

9 In ter ven ci ós cél elõ irány zat fe de ze te 0,1
10 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té se 5,1

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 219 759,6 218 182,6
3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 10 353,2 8 068,8
5 Egy sze ri nyug díj-jut ta tás 1,0
6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 8 503,9 8 938,5

2 Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai
1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 21 348,1 23 433,0
2 Táp pénz

1 Táp pénz 88 958,0 87 116,0
2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 630,0 2 720,9
3 Bal ese ti táp pénz 8 892,0 6 403,4

3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek
1 Kül föl di gyógy ke ze lés 637,4 613,8
4 Egy sze ri se gély 425,3 424,1

4 Kár té rí té si já ra dék 1 272,0 1 206,6
5 Bal ese ti já ra dék 5 911,2 6 098,2
6 Gyer mek gon do zá si díj 53 019,1 54 547,0

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 61 071,7 60 221,5
2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem 15 948,2 14 124,2
3 Fo gá sza ti el lá tás 21 144,4 20 944,4
4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 10 464,7 10 261,1
5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 6 118,4 6 118,4
6 Já ró be teg-szak el lá tás 103 425,4 103 475,4
7 CT, MRI 10 918,9 10 668,9
8 Mû ve se ke ze lés 16 118,9 16 118,9
9 Házi szak ápo lás 3 134,0 2 737,2
10 Fek võ be teg-szak el lá tás 382 099,9 384 783,5
11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 350,8
13 Cél elõ irány za tok 16 796,9 7 443,4
15 Men tés 17 475,3 17 724,9
16 In ter ven ci ós cél elõ irány zat 0,1
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2 Gyógy für dõ-szol gál ta tás 5 708,4 4 861,1
3 Anya tej-el lá tás 315,2 221,4
4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 254 100,0 263 995,7
2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 22 800,0 22 769,6
3 Vény ke ze lé si díj 2 100,0 2 184,3

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 44 600,0 42 982,6
6 Uta zá si költ ség té rí tés 4 905,8 5 505,9
7 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok kiadásai

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 826,8 185,2
2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 649,6 1 090,0
3 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 146,0 152,6

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 1 155,0 1 208,0
2 Pos ta költ ség 2 088,3 1 720,6
3 Egyéb ki adá sok 50,0 305,9
4 Or vos spe ci fi kus vé nyek 280,0 266,6
5 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se 4 000,0 1 468,2

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 9,4 21,0 62,5 9,7
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 6,3 14,0 31,2 176,3

1–3. cím össze sen: 1 431 518,2 1 123 843,0 1 421 387,1 1 097 745,9

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 14 833,1 15 134,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 32,4 832,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 086,7 9 855,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 995,1 3 211,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 242,8 1 926,6
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0 7,4
6 Ka mat fi ze té sek 180,0 198,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 10,0 113,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 640,5 589,1
2 Fel újí tás 70,4 80,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 7,7

3 Köl csö nök 705,0 50,0 621,8 59,0
2 Igaz ga tá si szer vek 4 813,7 4 428,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 962,6 1 291,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 889,9 1 882,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 522,5 541,1
3 Do lo gi ki adá sok 2 954,9 3 127,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 95,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 342,0 232,4
2 Fel újí tás 67,0 119,9
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 0,5

3 Köl csö nök 3,7 3,7
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3 Köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
10 Il let mény gaz dál ko dás el kü lö ní tett elõ irány za ta 127,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 96,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31,0

LXXII. fe je zet össze sen: 1 452 347,8 1 124 898,0 19 774,6 1 443 792,9 1 100 140,2 19 563,2

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 1 452 347,8 1 443 792,9

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 124 898,0 1 100 140,2

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –327 449,8 –343 652,7
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14. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

Millió forintban
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B E V É T E L E K
2004. évi 
törvényi 

módosított 

2004. évi 
teljesítés

K I A D Á S O K
2004. évi 
törvényi 

módosított 

2004. évi 
teljesítés

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 690 144,5 1 640 396,7 Nyugellátások

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 443 240,6 428 539,9 Öregségi nyugdíj 1 098 043,5 1 124 808,2 

Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 129,4 57 223,7 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 475 207,9 480 110,5 

Egészségügyi hozzájárulás 176 935,1 168 553,6 Hozzátartozói nyugellátás 236 683,8 234 753,2 

Késedelmi pótlék, bírság 11 006,4 11 054,5 13. havi nyugdíj 70 975,4 74 402,7 

Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 334 102,5 334 102,5 Egyszeri nyugdíj-juttatás 1,0 

Központi költségvetési hozzájárulások 57 619,1 60 900,0 Egészségbiztosítási ellátások

Egyéb bevételek 20 144,8 21 864,6 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 184 093,1 182 563,0 

Természetbeni ellátások 1 001 219,4 998 570,2 

Egyéb kiadások 11 712,2  9 696,4  

Összesen: 2 791 322,4 2 722 635,5 Összesen: 3 077 935,3 3 104 905,2 

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 35,0 200,8   VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 35,7 151,9 

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 455,0 4 092,0   TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 43 291,2 45 773,6 

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 2 793 812,4 2 726 928,3 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 3 121 262,2 3 150 830,7 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 327 449,8 423 902,4 



15. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggõ ráfordításai,
tartalékfeltöltése

Millió forintban

* A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért
felelõs miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. elõirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül.
**A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ÁPV Rt. az
elõirányzatot a privatizációért felelõs miniszter jóváhagyásával lépte túl
***A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján lépte túl az
ÁPV Rt. az elõirányzatot.

8518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/148. szám

Megnevezés
2004. évi 

elõirányzat

elõirányzat 
módosítás a 
2004. évi C. 

törvény 
szerint

elõirányzat 
módosítás 
miniszteri 

hatáskörben* 

2004. évi 
módosított 
elõirányzat

2004. évi 
teljesítés

I. A kormányzati szektor hiányát növelõ ráfordítások 41 380,0 + 7 909,0 0,0 49 289,0 77 486,3

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 13 482,0 2 177,0 0,0 15 659,0 15 758,0

a)  a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történõ kezelésre 
átvett vagyon értékesítése elõkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban 
felmerülõ kiadások, díjak, [1.§ (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §]

4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 716,0

b) vagyonkezeléssel összefüggõ ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 1 482,0 + 2 527,0 0,0 4 009,0 2 629,0

c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], 
forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 4 000,0 -1 000,0 +0,0 3 000,0 0,0

d) az ÁPV Rt. mûködési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §]** 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 5 857,0

e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 0,0 + 650,0 0,0 650,0 3 556,0

2. Egyéb ráfordítások 27 898,0 5 732,0 0,0 33 630,0 61 728,3

a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 18 500,0 + 6 477,0 0,0 24 977,0 43 169,3

b) az ÁPV Rt. és a jogelõdök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok illetve egyéb 
vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása

8 000,0 -495,0 + 210,0 7 715,0 7 327,0

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 398,0 -250,0 -210,0 938,0 931,0

d) üzleti célú befektetések 0,0 0,0 0,0 0,0 10 301,0

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintõ ráfordítások 143 900,0 1 354,0 0,0 145 254,0 130 203,0

1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú 
kifizetések 

3 200,0 + 1 164,0 + 124,0 4 488,0 1 538,0

2. Üzleti célú befektetések 14 500,0 + 9 872,0 -124,0 24 248,0 12 555,0

3. Vagyontárgyak vásárlása 108 200,0 -10 531,0 0,0 97 669,0 97 661,0

4. Privatizációs tartalék feltöltése*** 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 18 449,0

5. Kárpótlási jegy bevonása + 849,0 0,0 849,0 0,0

Ráfordítások összesen 185 280,0 + 9 263,0 0,0 194 543,0 207 689,3
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Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keretösszegek 2004-ben

Prioritások szerinti támogatási döntések 2004-ben

Millió forintban

17. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez

A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keretösszegek

Az Európai Bizottság által elfogadott projektek összértéke 2004-ben

Millió fornintban

Szektor megnevezése
2004 2005 2006

Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Keretösszeg Teljesítés 2004-ben

Közlekedés 35 975,5 35 975,5 29 213,3 23 152,7 42 223,9 39 657,0
Környezetvédelem 35 544,6 35 544,6 27 476,8 23 427,1 42 803,7 32 508,6
Összes Kohéziós Alap forrás 71 520,1 71 520,1 56 690,1 46 579,8 85 027,6 72 165,6
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f

EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen

7 157,1 2 385,7 9 542,8 7 157,1 2 385,7 9 542,8 10 217,9 3 406,0 13 623,9 4 975,8 1 658,6 6 634,4 13 237,9 4 412,6 17 650,5 0,0 0,0 0,0

3 890,1 1 296,7 5 186,8 3 890,1 1 296,7 5 186,8 5 553,8 1 851,3 7 405,0 5 251,1 1 750,4 7 001,4 7 195,3 2 398,4 9 593,7 0,0 0,0 0,0

10 250,8
3 416,9 13 667,7

10 250,8
3 416,9 13 667,7 14 634,7 4 878,2 19 512,9 2 038,1 679,4 2 717,5 18 960,2 6 320,1 25 280,2 0,0 0,0 0,0

10 575,0 2 572,7 13 147,7 10 575,0 2 572,7 13 147,7 15 097,5 3 673,0 18 770,5 11 151,5 2 858,9 14 010,4 19 559,8 4 758,6 24 318,4 0,0 0,0 0,0

1 680,9 560,3 2 241,2 539,8 179,9 719,7 2 399,8 799,9 3 199,7 0,0 0,0 3 109,1 1 036,4 4 145,4 0,0 0,0 0,0

5 885,0 2 438,6 8 323,5 3 410,4 1 461,6 4 872,0 8 401,7 3 481,5 11 883,2 0,0 0,0 0,0 10 885,0 4 510,5 15 395,5 0,0 0,0 0,0

7 153,1 2 997,6 10 150,7 7 153,1 2 997,6 10 150,7 10 212,2 4 279,6 14 491,8 7 641,1 3 342,7 10 983,8 13 230,5 5 544,5 18 775,0 0,0 0,0 0,0

5 882,6 2 188,8 8 071,4 5 882,6 2 188,8 8 071,4 8 398,3 3 124,9 11 523,2 3 766,2 1 379,9 5 146,1 10 880,6 4 048,5 14 929,1 0,0 0,0 0,0

5 630,4 2 033,4 7 663,8 5 550,0 2 001,0 7 551,0 8 038,3 2 903,0 10 941,3 0,0 0,0 0,0 10 414,1 3 761,0 14 175,1 0,0 0,0 0,0

1 025,3 341,8 1 367,1 613,8 204,6 818,4 1 463,8 487,9 1 951,7 0,0 0,0 0,0 1 896,5 632,2 2 528,6 0,0 0,0 0,0

10 785,5 3 587,9 14 373,4 342,7 114,2 456,9 15 398,1 5 122,3 20 520,4 0,0 0,0 0,0 19 949,2 6 636,3 26 585,4 0,0 0,0 0,0

2 646,9 882,3 3 529,2 0,0 0,0 0,0 3 778,8 1 259,6 5 038,4 0,0 0,0 0,0 4 895,7 1 631,9 6 527,6 0,0 0,0 0,0

5 008,2 1 308,7 6 316,9 0,0 0,0 0,0 7 150,1 1 868,3 9 018,4 0,0 0,0 0,0 9 263,3 2 420,6 11 683,9 0,0 0,0 0,0

471,1 157,0 628,1 20,3 6,8 27,0 672,5 224,2 896,7 0,0 0,0 0,0 871,3 290,4 1 161,8 0,0 0,0 0,0

4 829,8 1 633,7 6 463,5 3 330,7 1 231,9 4 562,6 6 895,3 2 332,4 9 227,7 0,0 0,0 0,0 8 933,3 3 021,7 11 955,0 0,0 0,0 0,0

12 109,6 2 391,8 14 501,3 12 099,2 2 389,7 14 488,9 17 288,4 3 414,6 20 703,0 0,0 0,0 0,0 22 398,2 4 423,9 26 822,1 0,0 0,0 0,0

3 200,0 884,1 4 084,1 320,3 85,1 405,4 4 568,6 1 262,2 5 830,7 0,0 0,0 0,0 5 918,9 1 635,2 7 554,1 0,0 0,0 0,0

1 288,3 429,4 1 717,7 1 288,3 429,4 1 717,7 1 839,2 613,1 2 452,3 242,7 80,9 323,6 2 382,8 794,3 3 177,1 0,0 0,0 0,0

7 469,5 2 510,9 9 980,4 7 469,5 2 510,9 9 980,4 10 663,9 3 584,7 14 248,6 5 824,7 1 941,6 7 766,2 13 815,8 4 644,2 18 460,0 0,0 0,0 0,0

11 259,6 3 753,2 15 012,8 11 259,6 3 753,2 15 012,8 16 074,9 5 358,3 21 433,2 16 074,9 5 358,3 21 433,2 20 826,0 6 942,0 27 768,0 6 364,5 2 121,5 8 486,0

780,4 260,1 1 040,5 133,8 44,6 178,4 1 114,1 371,4 1 485,5 0,0 0,0 0,0 1 443,4 481,1 1 924,5 0,0 0,0 0,0

118 979,1 38 031,6 157 010,7 91 286,8 29 271,5 120 558,3 169 861,9 54 296,3 224 158,2 56 966,0 19 050,6 76 016,6 220 066,9 70 344,3 290 411,2 6 364,5 2 121,5 8 486,0

Élelmiszerfeldolgozás modernizálása

Regionális Operatív Program (ROP)

A társadalom megújulóképességének javítása

AVOP Technikai segítségnyújtás 

Regionális gazdasági környezet fejlesztése
Térségi infrastruktúra fejlesztése

Vidéki térségek fejlesztése

GVOP Technikai segítségnyújtás 

Beruházás-ösztönzés
Kis-és középvállalkozások fejlesztése 

Prioritás

HEFOP Technikai segítségnyújtás

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

Versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a 
mezõgazdaságban

Kutatás-fejlesztés, innováció 
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

Összesen

ROP Technikai segítségnyújtás 

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
Környezetvédelem
Közlekedés
KIOP Technikai segítségnyújtás

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Keretösszeg Keretösszeg

2004 2005

KeretösszegTeljesítés 2004-benTeljesítés 2004-ben

2006

Teljesítés 2004-benOperatív 
Program

Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése

 Humán Erõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Aktív munkaerõ-piaci politikák támogatása

Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás 
politikájának részeként

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra 
történõ belépés segítségével
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Sor szám In gat lan meg ne ve zé se Hrsz. Ma gyar Ál lam
tu laj do ni ará nya

OEP va gyon ke ze lõi
há nya da

ONYF va gyon ke ze lõi
há nya da

Te rü let nagy sá ga
(m2)

E. Ala pot meg il le tõ
ér ték

Ny. Ala pot meg il le tõ
ér ték

Az in gat lan
2004. de cem ber 31-én fenn ál ló

net tó könyv sze rin ti ér ték
(Ft) össze sen

1. Ózd, Név te len tér,
köz te rü let

1189 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 518 5633 2332 7 965

2. Ózd, be épí tet len
 területe

7102/2 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 244 10572 7623 18 195

3. Ózd, kül te rü let,
szán tó

0192/5 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 3278 7106 5919 13 025

4. Ózd, Vaj da utca,
be épí tet len te rü let

7100/3 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 1610 34 879 50 5l8 85 397

5. Ózd, kül te rü let 5273/15 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 18650 178 860 657 880 836 740
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint a környezetvédelmi

és vízügyi miniszter
104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM

együttes rendelete

a nem halászható (horgászható) halfajokról
és víziállatokról, valamint az egyes halfajok

szerinti halászati tilalmi idõkrõl  szóló
73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet

módosításáról

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör -
vény 56.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok ról és ví zi ál la -
tok ról, va la mint az egyes hal fa jok sze rin ti ha lá sza ti ti lal mi
idõk rõl  szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 7.  §-sal egé szül ki:

„7.  § Ez a ren de let a ter mé sze tes élõ he lyek, il let ve a
 vadon élõ nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl  szóló 1992.
má jus 21-i 1992/43/EGK ta ná csi irány elv 14–15. cik ké -
nek való meg fe le lést szol gál ja.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Melléklet
a 104/2005. (XI. 11.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te fel so ro lá sá nak ki len ce dik
sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha lá sza ti víz te rü le te ken egyes hal fa jok sze rin ti
ér vé nyes ti lal mi idõk]

(Hal faj neve Ti lal mi idõ szak)

„Har csa (Si lu rus gla nis)
(80 cm alat ti pél dá nyok)

má jus 2.–jú ni us 15.”

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
29/2005. (XI. 11.) NKÖM

rendelete

a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe
tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ba fog lalt fel ha tal ma zás alap ján 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ben az e ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott in téz mé nyek jo go sul tak – a
(2)–(6) be kez dé sek ben fog lal tak ki vé te lé vel – az ott fel -
tün te tett szak ké pe sí tés ben és ré gi ó ban a szak mai vizs ga
szer ve zé sé re.

(2) A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet va la mennyi, a nem -
zeti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re mint szak ké pe sí té sért
 felelõs mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí tés meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re jo go sult,
va la mennyi ré gi ó ban.

(3) A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um va la mennyi ré gió ese -
té ben jo go sult az 52 8425 02 OKJ szá mú Mú ze u mi gyûj te -
mény és rak tár ke ze lõ, va la mint az 54 8425 02 OKJ szá mú
Szak res ta u rá tor szak ké pe sí té sek ben szak mai vizs ga szer -
ve zé sé re.

(4) A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um va la -
mennyi ré gió ese té ben jo go sult az 52 8425 03 OKJ szá mú
Mú ze u mi pre pa rá tor szak ké pe sí tés ben a szak mai vizs ga
szer ve zé sé re.

(5) A Ma gyar Or szá gos Le vél tár va la mennyi ré gió ese -
té ben jo go sult az 52 3452 03 OKJ szá mú Le vél tá ri ke ze lõ/
irat ke ze lõ-irat tá ros, va la mint az 54 3452 01 OKJ szá mú
Se géd le vél tá ros szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló
szak mai vizs ga szer ve zé sé re.

(6) A Pes ti Ma gyar Szín ház ál tal mû köd te tett Pes ti
 Magyar Szí ni aka dé mia, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la va la -
mennyi ré gió ese té ben jo go sult az 54 1832 03 OKJ szá mú
Szí nész I. és az 52 1832 03 OKJ szá mú Szí nész II. szak ké -
pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga meg szer -
ve zé sé re.

(7) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság e
ren de let alap ján 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig 
ér vé nyes.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat
vesz tik a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá ról,
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 valamint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM ren de let 1. szá -
mú mel lék le té nek „Vizs ga szervezõje az is ko la rend sze ren
kí vü li ok ta tás ban” meg je lö lé sû ha to dik osz lo pá nak
1–44. so rá ban foglalt ren del ke zé sek, va la mint az azt
 módosító 11/2004. (IV. 14.) NKÖM ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek „Vizs ga szer ve zõ je az is ko la rend sze ren

 kívüli ok ta tás ban” meg je lö lé sû ha to dik osz lo pá nak
1–39. so rá ban fog lalt ren del ke zé sek, és a 26/2005.
(IX. 16.) NKÖM ren de let 1. számú mel lék le te ha to dik
 oszlopának 40–44. so rá ban fog lalt ren del ke zé sek.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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Melléklet a 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelethez

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények
a szakképesítés és a régió feltüntetésével

Sor szám Az in téz mény meg ne ve zé se, címe Ré gió
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

1. Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat
 Közmûvelõdési Szak mai Ta nács adó In té ze te
6000 Kecs ke mét, Ka to na Jó zsef tér 8.

Dél-Al föl di 71 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber I.

Dél-Al föl di 52 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber II.

2. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4034 Deb re cen, Vá mos pér csi út 84.

Észak-Al föl di 52 3452 03 Le vél tá ri ke ze lõ/
irat ke ze lõ-irat tá ros

3. ELTE Böl csé szet tu do má nyi Kar
1051 Bu da pest, Egye tem tér 1–3.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

4. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki u. 20.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

52 8429 01 Ki ad vány szer kesz tõ

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

71 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber I.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

52 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber II.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

52 3452 03 Le vél tá ri ke ze lõ/
irat ke ze lõ-irat tá ros

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

54 3452 01 Se géd le vél tá ros

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

54 8407 01 Né pi já ték
és kis mes ter sé gek

ok ta tó ja

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Dél-Al föl di

52 8422 01 Könyv tá ros asszisz tens

5. KKDSZ Szak kép zé si Aka dé mia és Mû hely
1084 Bu da pest, Pus kin u. 4.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 71 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber I.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber II.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

6. Ma gyar Rá dió Rt.
1800 Bu da pest, Bró dy S. u. 5–7.

Va la mennyi 52 1899 01 Hang mes ter/
hang tech ni kus

7. Ma gyar Te le ví zió Rt.
1054 Bu da pest, Sza bad ság tér 17.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 1842 02 Moz gó kép gyár tó

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 1899 01 Hang mes ter/
hang tech ni kus

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 8419 02 Mû sor ve ze tõ,
já ték ve ze tõ,
kon fe ran szié



Sor szám Az in téz mény meg ne ve zé se, címe Ré gió
Szak ké pe sí tés

azo no sí tó szá ma
Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

8. MÚOSZ Bál int György Új ság író Is ko la
1062 Bu da pest, And rás sy u. 101.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8402 01 Fo tó ri por ter

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8429 04 Lap tör de lõ
és kép szer kesz tõ

9. OK-TAT–60 Kft.
3000 Hat van, Ta nács u. 9.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8429 01 Ki ad vány szer kesz tõ

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8429 03 Kor rek tor

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8422 01 Könyv tá ros asszisz tens

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 3452 03 Le vél tá ri ke ze lõ/
irat ke ze lõ-irat tá ros

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

54 3452 01 Se géd le vél tá ros

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

71 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber I.

Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 8407 01 Köz mû ve lõ dé si
szak em ber II.

10. OPAKFI
1027 Bu da pest, Fõ u. 68.

Kö zép-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

54 7882 01 Moz gó kép-for gal ma zó
és -üze mel te tõ I.

Kö zép-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 7882 02 Moz gó kép-for gal ma zó
és -üze mel te tõ II.

Kö zép-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

52 1842 02 Moz gó kép gyár tó

Kö zép-Du nán tú li
Kö zép-Ma gyar or szá gi
Észak-Ma gyar or szá gi

Észak-Al föl di

33 7882 01 Mo zi gép ke ze lõ

11. Sze ge di Tu do mány egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Kar
6722 Sze ged, Egye tem u. 2.

Dél-Al föl di 71 8407 02 Kul tu rá lis me ne dzser

12. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi u. 123.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 8429 01 Ki ad vány szer kesz tõ

13. SZTÁV Rt.
1149 Bu da pest, An gol u. 36.

Va la mennyi 52 3452 03 Le vél tá ri ke ze lõ/
irat ke ze lõ-irat tá ros

14. Tót fa lu si Kis Mik lós
Nyom da ipa ri Szak kö zép is ko la
1084 Bu da pest, Tol nai La jos u. 4–10.

Kö zép-Ma gyar or szá gi 52 8429 01 Ki ad vány szer kesz tõ
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
72/2005. (XI. 11.) ME

határozata

helyettes államtitkári juttatások biztosításáról

A Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és
 felelõsségérõl szó ló 1997. évi LXXIX. tör vény 52. §-ának
(2) be kez dé se alap ján

Ma tyuc Pé ter, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal po li ti kai fõ ta -
nács adó ja ré szé re

– 2005. no vem ber 1-jei ha tállyal, e meg bí za tá sa el lá tá -
sá nak idõ tar ta má ra – he lyet tes ál lam tit ká ri il let ményt és
a he lyet tes ál lam tit ká ri jut ta tá sok tel jes kö rét biz to sí tom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2005. szeptember 27-i ülésérõl

Na pi rend elõtt a mun kál ta tói ol dal ki fo gás ol ta, hogy
a Kor mány a szo ci á lis part ne rek kel tör té nõ egyez te tés nél -
kül dön tött az ál ta lá nos for gal mi adó mó do sí tá sa i ról, a
 minimálbér vo nat ko zá sá ban meg je le nõ nyi lat ko za tok
 pedig el dön tött tény ként ér tel mez he tõ ek. Mind ez azt
 sugallja, mint ha a Kor mány nem tar ta ná fon tos nak a szo -
ciális part ne rek kel való egyez te tést.

Fel ve tet te, hogy az ol dal az áfa kul csok mér sék lé sét
 évek óta szor gal maz ta ugyan, de je len gaz da sá gi kö rül mé -
nyek kö zött ré szük re fon to sabb len ne a gaz da sá gi po zí ci ó -
ju kat ja ví tó, fog lal koz ta tást elõ se gí tõ, élõ mun kát ter he lõ
adók és já ru lé kok mér té ké nek csök ken té se.

A mun kál ta tói ol dal fel ve té sét a mun ka vál la lói ol dal
 támogatta.

A kor mány ol dal a fel ve té sek re vá la szol va hang sú lyoz -
ta, a ja vas la tok kor mány za ti szán dé kot tük röz nek, és meg -
erõ sí tet te, hogy ezek rõl a ja vas la tok ról a szo ci á lis part ne -
rek kel az OÉT fó ru mán egyez tet.

Ugyan csak na pi rend elõtt a mun ka vál la lói ol dal fel ve -
tet te, hogy a vas út nál dol go zó mun ka vál la ló kat felhábo -
rítja a MÁV Rt. le vál tott ve ze tõ i nek fi ze tett több 10 mil -
liós vég ki elé gí tés össze ge. Em lé kez te tett arra, a kor mány -
ol dal a 2002. jú li us 26-i OÉT ülé sen vál lal ta, hogy a Kor -
mány meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket az ál ta la és
a mun kál ta tói ol dal ál tal is hely te len nek tar tott gya kor lat
meg szün te té se ér de ké ben.

A kor mány ol dal vá la szá ban hi vat ko zott a Mun ka
 Törvénykönyve vég ki elé gí tést sza bá lyo zó 95. sza ka szá ra,
ugyan ak kor hang sú lyoz ta, hogy az adott eset ben konk rét
mun ka szer zõ dé sek rõl van szó, ami ben a kor mány ol dal
nem ille té kes. A Kor mány kép vi se lõ jé nek vá la szá val a
mun ka vál la lói ol dal nem ér tett egyet, töb bek kö zött arra
való hi vat ko zás sal, hogy kö zös meg egye zés sel szû nik meg 
az érin tett ve ze tõk mun ka vi szo nya, ami a Kor mány szá -
má ra – tu laj do no si jog kö ré ben – más meg ol dást is lehe -
tõvé ten ne.

1. Az OÉT meg vi tat ta a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló elõ terjesz -
tést.

A Mun ka jo gi Bi zott ság ban le foly ta tott szak ér tõi egyez -
te té sek alap ján a ple ná ris ülés át te kin tet te a mun ka ügyi
bír sá gok mér té ke i re vo nat ko zó ja vas la to kat. A munkál -
tatói ol dal ál lás pont ja sze rint a bír sá gok ki sza bá sá nál
 további dif fe ren ci á lás ra len ne szük ség, erre tett is ja vas la -
tot. A mun ka vál la lói ol dal a kor mány ol dal új ja vas la tát
– a bír sá gok struk tú rá já ra és ed di gi ek nél dif fe ren ci ál tabb
mér té ke i re vo nat ko zó an – tá mo gat ta. Az új kor mány za ti
ja vas la tot a mun kál ta tói ol dal nem fo gad ta el, mert vé le -
mé nye sze rint a ja vas lat to vább ra is sér ti a vál lal ko zá sok
ér de ke it.

A szo ci á lis part ne rek nem tá mo gat ták a mun ka ügyi fel -
ügye lõ sé gek mun ká já nak a Mun ka erõ-pi a ci Alap ból való
fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó kor mány za ti ja vas la tot. Ál lás -
pont juk sze rint a mun ka ügyi el len õr zé sek so rán meg ítélt
bír sá gok tel jes össze gét a Mun ka erõ-pi a ci Alap ba kell
 befizetni, a fel ügye lõ sé gek mun ká já nak fi nan szí ro zá sa
 pedig a köz pon ti költ ség ve tés bõl tör tén jék.

A kor mány ol dal rö vid tá von erre nem lát le he tõ sé get.
A mun kál ta tói ol dal a tör vénymódosítási ja vas la tot

rész le te i ben és egé szé ben el uta sí tot ta.
A mun ka vál la lói ol dal a tör vénymódosítási ja vas lat tal

egyet ér tett. Tá mo gat ta a kor mány ol dalt ab ban a tö rek vé sé -
ben is, hogy a ter ve ze tet a Par la ment nek be ter jessze, an nak 
el le né re, hogy az zal a mun kál ta tói ol dal nem ér tett egyet.

2. Az OÉT meg vi tat ta a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint egyéb mun ka ügyi
tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló elõ ter jesz tést.

a) Az OÉT au gusz tus 25-i ál lás fog la lá sa alap ján a ple -
ná ris ülés a mun ka erõ-köl csön zés kér dés kö ré rõl tár gyalt.
Meg ál la pí tást nyert, hogy ezek ben a kér dé sek ben a több -
szö ri egyez te tés el le né re sem ala kult ki tel jes egyet ér tés.
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A mun ka vál la lói ol dal ál lás pont ja sze rint a munkaerõ-
 kölcsönzés ati pi kus jog vi szony, azt nem le het állandósí -
tani. Szá má ra ha laszt ha tat lan az ez zel kap cso la tos sza bá -
lyo zás meg al ko tá sa, ezért az elõ ter jesz tést tá mo gat ta.

A mun kál ta tói ol dal ki fo gás ol ta, hogy a mun ka ügyi
 ellenõrzés a mun ka erõt köl csön ve võk re és nem a mun ka -
erõ-köl csön zõk re irá nyul. A mun ka erõ-köl csön zé sen
 kívül ki fo gás ol ta to váb bá a tel je sít mény bé re zés sel és a
mun ka idõ vel össze füg gõ mó do sí tó in dít vá nyo kat.

Hi vat ko zott arra, hogy az Mt. mó do sí tá sá val kap cso la -
tos egyez te té sek kez de te kor egyet ér tés volt ab ban, hogy
csak olyan ügyek rõl kez dõd nek tár gya lá sok, me lyek ben
há rom ol da lú meg ál la po dás van.

A kor mány ol dal fel hív ta a fi gyel met arra, hogy há rom -
ol da lú meg ál la po dás ra tö rek szik, de en nek hi á nyá ban
–  alkotmányos jo gá val élve – nem kí ván ele ve le mon da ni
bi zo nyos ja vas la tok Or szág gyû lés elé ter jesz té sé rõl.

b) Az OÉT ál lást fog lalt ar ról, hogy a mi ni mál bér
 szabályozására vo nat ko zó kor mány za ti ja vas lat ról ok tó -
ber 7-én, a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ja vas lat ke re té ben 
tár gyal.

A Mun ka Tör vény köny ve je len mó do sí tá sá val a kor -
mány za ti ol dal egyes, a mun ka vi lá gá ban meg lé võ ked ve -
zõt len fog lal koz ta tá si gya kor lat – kü lö nö sen a nyil ván tar -
tás ba vé tel, il let ve mun ka szer zõ dés kö té se nél kül tör té nõ
mun ka erõ-köl csön zés – fel szá mo lá sát kí ván ja elõ se gí te ni,

ezért szük sé ges nek tart ja a mó do sí tó tör vényjavaslatok
 benyújtását az Or szág gyû lés ré szé re.

A mun kál ta tói ol dal a ja va solt mó do sí tá sok kal nem
 értett egyet.

A mun ka vál la lói ol dal a tör vényjavaslatot tá mo gat ta,
ugyan ak kor igé nyel te, hogy az egész ül jön ki de cem -
ber 24-e mun ka szü ne ti nap pá nyil vá ní tá sá val. A mun kál -
ta tói ol dal azon ban ez zel sem ér tett egyet.

3. Az OÉT meg tár gyal ta a ren de zett mun ka ügyi kap -
cso la tok fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló kormány -
zati elõ ter jesz tést.

Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az elõ ter jesz tést az
 államháztartásról  szóló tör vényhez kap cso ló dó ja vas lat
 elkészítésével az OÉT újra tár gyal ja meg.

4. a) Az OÉT meg vi tat ta a szo ci á lis pár be széd rõl
 szóló tör vény ja vas lat kon cep ci ó já ról  szóló elõ ter jesz tést.
A szo ci á lis part ne rek a tör vény ja vas lat kon cep ci ó ját tá mo -
gat ták, és szor gal maz ták a tör vényjavaslat nor ma szö ve gé -
nek mi e lõb bi el ké szí té sét.

b) Az OÉT meg tár gyal ta a lob bi te vé keny ség rõl  szóló
tör vénytervezetet. Az elõ ter jesz tést a szo ci á lis part ne rek
tá mo gat ták.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

654871D
002340C
545019F
355768B
745279D
414906D
564126A
144651D
637243D
142425F
128486D
696242B
060090C
639872C
779641A
199434A
378501E
941802B
907009D
948421C
356922C

544610B
567622A
996847C
492923C
324067B
608095F
872794A
516047A
462466F
288138B
390823B
442747B
295793E
770959B
414197D
985931A
160090E
742858D
800555A
862558C
630033C

226927C
814216E
494161B
075747D
202541B
823618D
278084D
167811B
650143E
330242C
358553E
636350A
766754E
581606E
717966A
428817E
181920A
004772B
223479E
770196D
905565A

933996D
694203D
098377D
167081D
903528A
229294E
720260E
212810D
656590E
896574D
816055A
558404E
549642A
253163B
127317E
426206A
018252D
739952D
742533C
222940D
546608A

979835D
946387C
974976E
970553D
505536F
391295C
188602F
366909A
328726D
284067B
141866B
903288D
149010E
370006E
618981C
554524E
735429C
049364C
415447A
295324B
580885E
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054010B
392071A
686331C
475053C
980229E
089199F
770932A
435717A
307789E
565776B
886098D
444023D
274159C

863102B
821791A
390626D
630401C
304513E
012541B
707156C
609733E
918218C
780700D
244933A
591455B
052597C

534352E
531585F
074002D
030269A
091199D
029952C
302170B
134090E
143412D
780106E
554522E
360164A
008733E

485602B
901482D
755059C
423976D
394924E
935943E
552240A
439264A
327934B
428927A
075745C
778669D
969098C

859489D

212129D

453010F

387175A

258754F

978406E

308146D

415778D

706691B

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 135. szá má ban ki hir de tett, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ, egyes ok ta tá si ága za ti fel ada to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 229/2005. (X. 13.) Korm.
 rendelet 8.  §-ának fel ve ze tõ szö ve ge he lye sen:

„A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
206/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2005. évi 140. szá má ban ki hir de tett, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 269/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let, il let ve a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá sa i ról és ked vez mé nye i rõl
szó ló 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 239/2005. (X. 25.) Korm. ren de let

– 2. §-a (1) be kez dé sé nek szö ve ge he lye sen:
»(1) A Ren de let 6. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé te li el já rás so rán a szak cso port nál je lent ke zé si fel té tel ként, il let ve vá laszt ha tó mó don meg ha tá ro zott tár gya kból

az emelt szint en tel je sí tett leg alább kö ze pes érett sé gi vizs gá ért több let pon tot ad. Az adott alap kép zé si sza kon, szak pá ron több let pont leg fel jebb két emelt
 szinten tel je sí tett tan tár gyi vizs gá ért ad ha tó. Több let pont az emelt szin tû érett sé gi ért csak ab ban az eset ben ad ha tó, ha a je lent ke zõ e vizs ga ered mény alap ján
kéri a 9. § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer zett pont jai meg ál la pí tá sát. Ha a je lent ke zõ jo go sult az emelt szin tû érett sé gi vizs gá ért járó több let -
pont ra, és olyan szak ra, szak pár ra je lent ke zik, ahol két érett sé gi vizs ga alap ján szá mol ják ki a szer zett pont ja it, emelt szin tû érett sé gi vizs ga tár gyan -
ként 7-7 több let pon tot kap. Amennyi ben olyan szak ra, szak pár ra je lent ke zik, ahol egy vizs ga tárgy ból szá mol ják ki a szer zett pont ja it, 14 több let -
pont ra jo go sult.”«

– 2. §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge, to váb bá a mó do sí tás ra ke rü lõ ren de let 6. §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lye sen:
»(2) A Ren de let 6. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
,,(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény leg fel jebb két ál la mi lag el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs gá ért nyelv vizs gán ként”«
– 5. §-ában a mó do sí tás ra ke rü lõ ren de let 20. §-a (13) be kez dé se má so dik mon da tá nak szö ve ge he lye sen:
„Ahol e ren de let a fel vé te li kö ve tel mé nye ket vagy a je lent ke zõk szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat szak ra, szak pár ra ha tá roz za meg, ott azo kat a

Korm. ren de let sze rint in dí tott kép zé sek ese tén alap kép zé si szak ra, il le tõ leg – szük ség sze rint – azon be lül szak irány ra vo nat ko zó an kell tel je sí te ni.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 14 628 Ft  áfá val.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 7314 Ft áfá val

egy év re 14 628 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 22 632 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 22 632 Ft  áfá val.

fél év re: 11 316 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2005. évi éves elõfizetési díj: 89 148 Ft. Egy példány ára: 184 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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05.3093 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2006. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 98 808 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 14 628 Ft/év
Határozatok Tára 22 632 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 520 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 768 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 692 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 116 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 20 976 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 26 220 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 312 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 216 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 184 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 348 Ft/év
Sportértesítõ 4 968 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 732 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 21 804 Ft/év
Jogtanácsadó 6 348 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 104 880 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 288 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 768 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 19 872 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 180 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 804 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 360 Ft/év
Statisztikai Közlöny 12 972 Ft/év
Szociális Közlöny 15 456 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 592 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 348 Ft/év
Magyar Közigazgatás 9 384 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 4 858 Ft/év

Élet és Tudomány 11 040 Ft/év
L'udové noviny 2 760 Ft/év
Neue Zeitung 4 416 Ft/év
Természet Világa 6 072 Ft/év
Valóság 7 176 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvült, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 123 000 Ft, fél évre 61 500 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének
2006. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 200 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 280 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 500 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2006. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 70 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 120 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 187 500 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 300 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 450 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.


